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Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.05.2014 596

06.05.2014 13ª Reunião Ordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.05.2014 594

06.05.2014 5ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência na 4ª Sessão

15.05.2014 694



____________________________________________________________________________ 

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

06.05.2014 6ª Reunião Ordinária da
Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

16.05.2014 788

06.05.2014 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.05.2014 786

06.05.2014 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.05.2014 1180

06.05.2014 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

28.05.2014 1348

06.05.2014 5ª Reunião Ordinária da
Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.05.2014 1468

07.05.2014 Reunião Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

09.05.2014 474



____________________________________________________________________________ 

07.05.2014 34ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

09.05.2014 425

07.05.2014 10ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

14.05.2014 597

07.05.2014 10ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.05.2014 695

07.05.2014 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

16.05.2014 797

07.05.2014 5ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

16.05.2014 796

07.05.2014 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

16.05.2014 795

07.05.2014 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

16.05.2014 793
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4ª Sessão Legislativa Ordinária
da 17ª Legislatura

07.05.2014 12ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

16.05.2014 790

07.05.2014 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

20.05.2014 1033

07.05.2014 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Prevenção e

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

Legislatura

22.05.2014 1181

07.05.2014 4ª Reunião Extraordinária da
Comissão Extraordinária das

Águas

23.05.2014 1268

07.05.2014 5ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

23.05.2014 1266

08.05.2014 35ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

10.05.2014 533

08.05.2014 22ª Reunião Especial da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a
Homenagear a Algar Telecom

14.05.2014 577
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pelos 60 Anos de sua
Fundação

08.05.2014 8ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

17.05.2014 1015

08.05.2014 Evento Realizado na 35ª
Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de
Debates Enfrentamento do

Tráfico de Pessoas em Minas
Gerais

17.05.2014 901

08.05.2014 21ª Reunião Especial da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à
Realização do Ciclo de

Debates Enfrentamento do
Tráfico de Pessoas em Minas

Gerais

17.05.2014 838

08.05.2014 4ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

31.05.2014 1537

09.05.2014 10ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

15.05.2014 697



____________________________________________________________________________ 

4ª Sessão Legislativa Ordinária
da 17ª Legislatura

09.05.2014 6ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

16.05.2014 799

12.05.2014 23ª Reunião Especial da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a
Homenagear o Jornal da

Cidade

15.05.2014 681

12.05.2014 2ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.05.2014 1038

13.05.2014 9ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.05.2014 698

13.05.2014 36ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.05.2014 627

13.05.2014 4ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

16.05.2014 801
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4ª Sessão Legislativa Ordinária
da 17ª Legislatura

13.05.2014 11ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

16.05.2014 800

13.05.2014 14ª Reunião Ordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.05.2014 1016

13.05.2014 7ª Reunião Ordinária da
Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

21.05.2014 1064

13.05.2014 11ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.05.2014 1063

13.05.2014 12ª Reunião Ordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.05.2014 1183

13.05.2014 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

24.05.2014 1287
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4ª Sessão Legislativa Ordinária
da 17ª Legislatura

14.05.2014 37ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

16.05.2014 753

14.05.2014 3ª Reunião Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

17.05.2014 980

14.05.2014 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.05.2014 1039

14.05.2014 12ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

20.05.2014 1038

14.05.2014 7ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

22.05.2014 1189

14.05.2014 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

22.05.2014 1188

14.05.2014 12ª Reunião Ordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

22.05.2014 1186



____________________________________________________________________________ 

da 17ª Legislatura

14.05.2014 13ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

22.05.2014 1185

14.05.2014 2ª Reunião Extraordinária da
Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

23.05.2014 1269

14.05.2014 1ª Reunião Especial da Comissão
Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação do Nome do
Sr. Samir Carvalho Moysés

para o Cargo de Diretor-Geral
do Idene

27.05.2014 1320

14.05.2014 7ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

29.05.2014 1471

14.05.2014 6ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

30.05.2014 1525

14.05.2014 6ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

30.05.2014 1523



____________________________________________________________________________ 

17ª Legislatura

15.05.2014 38ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

17.05.2014 825

15.05.2014 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.05.2014 1042

15.05.2014 7ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Prevenção e

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

Legislatura

22.05.2014 1190

15.05.2014 24ª Reunião Especial da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a
Homenagear a Empresa de
Pesquisa Agropecuária de

Minas Gerais - Epamig - pelos
40 Anos de sua Fundação

22.05.2014 1129

15.05.2014 5ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

27.05.2014 1321

15.05.2014 3ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Turismo,

29.05.2014 1472



____________________________________________________________________________ 

Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.05.2014 10ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.05.2014 1192

16.05.2014 1ª Reunião Especial da Comissão
de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

22.05.2014 1192

16.05.2014 25ª Reunião Especial da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a
Comemorar o Centenário da
Chegada do Escotismo ao

Estado

22.05.2014 1157

16.05.2014 2ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.05.2014 1271

19.05.2014 26ª Reunião Especial da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à
Entrega ao Sr. Raffaele Peano,
Presidente da Fundação Torino
Escola Internacional, do Título

22.05.2014 1168



____________________________________________________________________________ 

de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais

19.05.2014 5ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

23.05.2014 1273

19.05.2014 13ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

23.05.2014 1273

19.05.2014 8ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

29.05.2014 1473

20.05.2014 8ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Prevenção e

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

Legislatura

22.05.2014 1193

20.05.2014 39ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.05.2014 1105

20.05.2014 2ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

23.05.2014 1275

20.05.2014 15ª Reunião Ordinária da 24.05.2014 1292



____________________________________________________________________________ 

Comissão de Segurança
Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

20.05.2014 13ª Reunião Ordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.05.2014 1351

20.05.2014 1ª Reunião Extraordinária da
Comissão Especial Indicação
do Nome de Samir Carvalho

Moysés para o Cargo de
Diretor-Geral do Idene

29.05.2014 1474

21.05.2014 1ª Reunião Extraordinária da
Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Indicação do

Nome de Lister César
Nascimento para o Cargo de

Diretor-Geral do Detel

23.05.2014 1275

21.05.2014 40ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

23.05.2014 1227

21.05.2014 1ª Reunião Extraordinária da
Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Indicação do

Nome de José Donaldo
Bittencourt Junior para o Cargo

de Presidente da Jucemg

24.05.2014 1296

21.05.2014 13ª Reunião Extraordinária da 28.05.2014 1355



____________________________________________________________________________ 

Comissão de Segurança
Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

21.05.2014 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

28.05.2014 1353

21.05.2014 5ª Reunião Extraordinária da
Comissão Extraordinária das

Águas

29.05.2014 1475

21.05.2014 8ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

30.05.2014 1529

21.05.2014 6ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.05.2014 1528

21.05.2014 14ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

30.05.2014 1527

22.05.2014 Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.05.2014 1287

22.05.2014 27ª Reunião Especial da 4ª Sessão 27.05.2014 1303



____________________________________________________________________________ 

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura -  Destinada a

Homenagear o Hospital Sofia
Feldman pelos 30 Anos de sua

Inauguração

22.05.2014 12ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

28.05.2014 1356

22.05.2014 12ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

29.05.2014 1476

23.05.2014 28ª Reunião Especial da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a
Homenagear a Sociedade

Auxiliadora Feminina - SAF - da
Igreja Presbiteriana do Brasil

pelos 130 Anos de sua
Fundação

28.05.2014 1327

23.05.2014 14ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

30.05.2014 1530

26.05.2014 29ª Reunião Especial da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

28.05.2014 1338



____________________________________________________________________________ 

Homenagear a Central das
Cooperativas de Economia e

Crédito de Minas Gerais Ltda. -
Sicoob Central Cecremge pelos

20 Anos de sua Fundação

27.05.2014 14ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

29.05.2014 1477

27.05.2014 41ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

29.05.2014 1400

27.05.2014 14ª Reunião Ordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.05.2014 1531

28.05.2014 15ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.05.2014 1534

28.05.2014 16ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

30.05.2014 1533

28.05.2014 Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

30.05.2014 1523



____________________________________________________________________________ 

29.05.2014 Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

31.05.2014 1537
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 1º DE MAIO DE 2014

DELIBERAÇÃO DA MESA
DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.588/2014

Abre crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa utilizando como
fonte recursos resultantes da anulação parcial de dotações orçamentárias do próprio
orçamento.

A Mesa da Assembleia Legislativa, no uso de suas atribuições, em conformidade
com o disposto no inciso V do caput do art. 62 da Constituição do Estado e no art. 9º
da Lei nº 21.148, de 15 de janeiro de 2014, que autoriza a Assembleia Legislativa a
abrir créditos suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da
despesa nele fixada,

DELIBERA:
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa no

valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), na forma constante no Anexo I.
Art. 2º - Para fins do disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes da

anulação  parcial  de  dotações  orçamentárias  da  Assembleia  Legislativa,  na  forma
constante no Anexo II.

Art. 3º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, 29 de abril de 2014.
Dinis Pinheiro, presidente
Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente
Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente
Adelmo Carneiro Leão, 3º- vice-presidente
Dilzon Melo, 1º-secretário
Neider Moreira, 2º-secretário
Alencar da Silveira Jr., 3º-secretário

ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Deliberação da Mesa nº 2.588, de 29 de abril de 2014)

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
* - O quadro contendo o Anexo I, a que se refere o art. 1º da Deliberação da Mesa
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nº 2.588, de 29/4/2014, com a classificação e o valor da suplementação de dotação
orçamentária, foi publicado no Diário do Legislativo, de 1º/5/2014.

ANEXO II
(a que se refere o art. 2º da Deliberação da Mesa nº 2.588, de 29 de abril de 2014)

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
* - O quadro contendo o Anexo II, a que se refere o art. 2º da Deliberação da Mesa

nº  2.588,  de  29/4/2014,  com  a  classificação  e  o  valor  da  anulação  de  dotação
orçamentária, foi publicado no Diário do Legislativo, de 1º/5/2014.

ATAS
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/4/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira, Hely Tarqüínio, Rômulo

Viegas, João Leite e Doutor Wilson Batista
Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Questão  de  Ordem  -  Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):
Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  5.177  a  5.186/2014  -
Requerimentos  nºs  7.756  a  7.789/2014  -  Requerimentos  das  Comissões  de
Participação Popular (8), de Transporte (4), de Defesa do Consumidor, de Segurança
Pública, de Meio Ambiente, de Direitos Humanos (2), de Assuntos Municipais (5) e de
Esporte,  da  deputada  Liza  Prado  e  do  deputado  Hélio  Gomes  -  Comunicações:
Comunicações das Comissões de Política Agropecuária e de Segurança Pública e
dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e Tony Carlos - Questões de Ordem - Oradores
Inscritos:  Discursos dos deputados Antônio Carlos  Arantes,  Doutor  Wilson Batista,
Rômulo  Viegas  e  João  Leite  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do deputado Hélio Gomes; deferimento - Questão de
Ordem  -  Discussão  e  Votação  de  Pareceres:  Pareceres  de  Redação  Final  dos
Projetos de Lei nºs 880, 904, 1.836 e 2.714/2011 e 3.720/2013; aprovação - Votação
de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Participação Popular (8), de
Transporte (4), de Esporte, de Direitos Humanos (2), de Defesa do Consumidor, de
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Assuntos Municipais (5), de Meio Ambiente e de Segurança Pública e da deputada
Liza Prado; aprovação - Requerimentos nºs 2.004, 2.046, 2.143 e 2.159/2011, 2.404,
2.500, 2.747 e 3.002/2012, 4.216, 4.239, 4.346 e 4.408/2013 e 7.034, 7.054, 7.090,
7.189 e 7.190/2014; aprovação - Discussão e Votação de Indicações: Votação, em
turno único, das Indicações nºs 64, 65, 66 e 67/2012; aprovação - 2ª Fase: Acordo de
Líderes;  Decisão  da  Presidência  -  Discussão  e  Votação  de  Proposições:
Requerimentos  dos deputados Dalmo Ribeiro  Silva,  Braulio  Braz e Doutor  Wilson
Batista; aprovação - Questão de Ordem; chamada para a recomposição de quórum;
existência  de  quórum para votação -  Votação,  em 2º turno,  do Projeto de  Lei  nº
4.309/2013;  aprovação  na  forma do  vencido  em  1º  turno  -  Questão  de  Ordem  -
Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.331/2013; votação nominal do projeto,
salvo emenda; inexistência de número regimental para votação; anulação da votação;
renovação da votação nominal do projeto, salvo emenda; aprovação; votação nominal
da Emenda nº 1; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.552/2013;
aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº
4.810/2013;  aprovação  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Resolução  nº
4.923/2014;  aprovação  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Resolução  nº
4.924/2014;  aprovação  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Resolução  nº
4.925/2014;  aprovação  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Resolução  nº
4.926/2014;  aprovação  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Resolução  nº
4.927/2014;  aprovação  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Resolução  nº
5.027/2014;  aprovação  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Resolução  nº
5.028/2014;  aprovação  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Resolução  nº
5.029/2014;  aprovação  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Resolução  nº
5.061/2014;  aprovação  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Resolução  nº
5.062/2014;  aprovação  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Resolução  nº
5.063/2014;  aprovação  -  Votação,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.984/2013;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº 4.376/2013; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 4.378/2013; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.406/2013; aprovação - Votação, em 1º turno, do
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Projeto  de  Lei  nº  1.635/2011;  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  2;
prejudicialidade do Substitutivo  nº  1 -  Votação,  em 1º turno,  do Projeto de  Lei  nº
1.729/2011;  aprovação na forma do  Substitutivo  nº  1  -  Votação,  em 1º  turno,  do
Projeto de Lei nº 1.819/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em
1º turno, do Projeto de Lei nº 1.875/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.148/2011;  aprovação  na  forma  do
Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.460/2011; aprovação
na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.832/2012;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.905/2012; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº 3.996/2013; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 4.179/2013; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.429/2013;
votação  nominal  do  projeto;  inexistência  de  quórum  para  votação;  anulação  da
votação; renovação da votação nominal do projeto; aprovação - Votação, em 1º turno,
do  Projeto  de  Lei  nº  4.475/2013;  votação  do  projeto,  salvo  emenda;  aprovação;
votação nominal da Emenda nº 1;  inexistência de número regimental para votação;
anulação da votação; renovação da votação nominal da Emenda nº 1; aprovação -
Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.937/2014;  aprovação  na  forma  do
Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.964/2014; aprovação
na forma do Substitutivo  nº  1;  Declaração de Voto  -  Discussão,  em 1º  turno,  do
Projeto de Lei nº 4.683/2013; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº  5.164/2014;  aprovação  -  Discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº
5.069/2014; aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução nº 5.176/2014; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto
de Lei nº 3.924/2013; apresentação do Substitutivo nº 3; encerramento da discussão;
encaminhamento do substitutivo com o projeto à Comissão de Educação - Discussão,
em 1º turno,  do Projeto  de Lei  nº  4.568/2013;  apresentação do Substitutivo  n° 2;
encerramento  da  discussão;  encaminhamento  do  substitutivo  com  o  projeto  à
Comissão de Cultura -  Discussão,  em 1º  turno,  do Projeto  de  Lei  nº  4.995/2014;
discurso  do  deputado  Rogério  Correia;  Prorrogação  da  Reunião;  discurso  do
deputado  Rogério  Correia;  Questão  de  Ordem  -  Inexistência  de  quórum  para  a
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continuação dos trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.
Comparecimento

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

Melo - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão -
Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -
Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Braulio  Braz  -  Cabo  Júlio  -  Carlos
Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio
Cherem - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco -
Jayro  Lessa -  João Leite  -  João Vítor  Xavier  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo
Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa
-  Marques  Abreu  -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio
Canavez  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago
Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h9min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado 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 João Vítor Xavier - Sr. Presidente, deputado Ivair Nogueira, senhoras e
senhores colegas,  minha questão de ordem é um pedido  de  que se coloque em
votação requerimento nesta sessão para pedirmos informações ao DER sobre a obra
da  rodovia  que  liga  Justinópolis  ao  Centro  de  Ribeirão  das  Neves.  Enquanto
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retornava à Casa agora à tarde, após o almoço, eu ouvia o programa do Eduardo
Costa, meu colega na Rádio Itatiaia. E ele criticava a paralisação da obra do governo
do Estado que garante a ligação entre Justinópolis e o Centro de Ribeirão das Neves.
Ele disse que a prefeita de Ribeirão das Neves ligou para a Rádio Itatiaia criticando a
paralisação. Fiquei preocupado com aquilo porque sou defensor dessa obra, que é
um compromisso deste governo. O governador Antonio Anastasia fez grande esforço
junto ao DER e à Cemig para que a obra fosse viabilizada no menor prazo possível.
Liguei para o diretor do DER, Dr. José Élcio. Para minha surpresa, qual informação
nos foi dada? Que a obra foi paralisada porque falta uma licença da prefeitura de
Ribeirão das Neves. Alguém poderia informar à prefeita Daniela Correa, de Ribeirão
das Neves, prefeita do PT - ela ligou para a rádio criticando a paralisação da obra -,
que a obra está paralisada porque falta uma licença da prefeitura dela? Então, Sr.
Presidente, solicito que, se possível, ressalvadas as questões regimentais, se vote
em Plenário um requerimento de pedido de informações ao DER sobre a paralisação
dessa estrada, porque me assusta, às vésperas de eleição estadual, uma prefeita do
PT ligar para jornalistas reclamando da paralisação de uma obra, tentando criar um
fato político com essa paralisação, sendo que falta uma licença da própria prefeitura
de Ribeirão das Neves, o que ajuda a atravancar o processo dessa estrada. Se essa
estrada estiver paralisada por qualquer imperícia do governo do Estado ou do DER
ou de qualquer outro órgão estadual, serei o primeiro a cobrar do DER que faça o seu
papel, que cumpra sua função e termine essa obra tão importante para Ribeirão das
Neves, tão importante para a região metropolitana. Mas se o problema da obra for o
que me disse José Élcio ao telefone, deputado João Leite, que a falta da licença da
própria prefeitura de Ribeirão das Neves está causando isso, pediremos à prefeita
Daniela que pare de fazer política de baixo nível e que permita que o Estado conclua
uma obra  tão importante para Belo Horizonte e para a região  metropolitana.  Não
consigo compreender uma prefeita ligar para a rádio de maior audiência de Minas
Gerais reclamando que uma obra foi paralisada entre o Centro de Ribeirão das Neves
e a região de Justinópolis, que é a ligação com Belo Horizonte, se ela mesma não
está dando a licença necessária para a continuação da obra. É achar que o povo do
Estado é otário,  é achar  que o povo do Estado não vai  correr  atrás do que está
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acontecendo,  é  achar  que  esta  Casa  não  vai  trabalhar,  é  achar  que  não  existe
nenhum  deputado  preocupado com  essa  obra.  Quero  informar  à  prefeita  Daniela
Correa que a primeira coisa que fiz ao ouvir a informação na Rádio Itatiaia foi ligar
para o Dr. José Élcio, superintendente do DER. Se o erro fosse do Estado, a primeira
coisa que faria seria pedir ao Estado para retomar a obra. Essa obra não pode parar,
ela é fundamental e está andando e acontecendo, diferentemente da BR-381, que
está parada e que nunca sai do papel, deputado Mourão. A BR-381, que o senhor
pega para ir a Valadares e que eu pego para ir  para a minha Caeté, não sai da
promessa de campanha da presidente  Dilma.  Agora,  as  rodovias  estaduais  estão
andando,  estão  acontecendo.  Então,  deixo  aqui,  Sr.  Presidente,  essa questão de
ordem, para que seja colocado em votação requerimento de pedido de informação ao
DER  sobre  os  motivos  que  levaram  à  paralisação  da  obra.  Segundo  a  prefeita
Daniela Corrêa, a obra está paralisada. Ela reclamou, fez balbúrdia, disse que era um
absurdo,  fez  populismo  para  a  imprensa.  Segundo  o  DER,  um  dos  motivos  da
paralisação da obra é que a própria prefeita Daniela Corrêa, do PT, não dá a licença
para a transposição, para um corta-rio nessa obra, em Ribeirão das Neves. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Peço ao deputado João Vítor Xavier que apresente requerimento,
para que ele seja votado em momento oportuno.

Correspondência
- O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 6.192/2013, da Comissão da Pessoa com
Deficiência.

Da  Sra.  Arlene  Vasconcelos  Heiderich  Domingues  e  do  Sr.  Wagner  Adherbal
Fernandes Lourenço,  diretores da Votorantim Metais  S. A.,  prestando informações
relativas ao requerimento da Comissão do Trabalho encaminhado por meio do Ofício
nº 858/2014/SGM.

Do  Sr.  Bernardo  Santana  de  Vasconcellos,  deputado  federal,  solicitando  seja



72
____________________________________________________________________________

apresentada  emenda  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  59/2014  com  vistas  à
criação de vara  na Comarca de Taiobeiras.  (-  Anexe-se ao referido projeto de lei
complementar.)

Da Sra. Cleide Edvirges Santos Laia, chefe do Gabinete do Ministro da Agricultura,
Pecuária  e  Abastecimento,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
5.812/2013, da Comissão de Política Agropecuária.

Da Sra.  Elisabeth Cristina dos Reis  Villela,  promotora de justiça,  encaminhando
cópia de despacho em que decidiu pelo indeferimento de pedido de instauração de
inquérito civil público para apuração de irregularidade em que incorreria o Projeto de
Lei nº 4.894/2014 e recomendou a esta Assembleia que se abstivesse de aprovar a
referida proposição por vício de iniciativa. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Da  Sra.  Elizabeth  Cristina  Gosling  Stehling,  coordenadora  distrital  de  Saúde
Indígena do Ministério da Saúde em Minas Gerais e no Espírito Santo, prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.567/2013,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do  FNDE  informando  a  liberação  dos  recursos  financeiros  que  menciona,
destinados  a  garantir  a  execução  de  programas  desse  fundo.  (-  À  Comissão  de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Henrique  Antônio  dos  Santos  Nunes,  subsecretário  de  Planejamento,
Orçamento  e  Administração  do  Ministério  da  Pesca  e  Aquicultura,  informando  a
celebração de convênio entre esse ministério e a Polícia Militar de Minas Gerais. (- À
Comissão de  Fiscalização Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição  do
Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Amilcar Machado, corregedor regional da Justiça Federal da 1ª Região
(substituto),  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.938/2013,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. José Maria Marin, presidente da CBF (2), prestando informações relativas ao
Requerimento  n°  7.260/2014,  da  Comissão  de  Esporte,  e  ao  requerimento  da
deputada Liza Prado encaminhado por meio do Ofício nº 862/2014/SGM.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (7),  prestando
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informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  5.236/2013,  do  deputado  Sargento
Rodrigues,  6.128/2013,  da  Comissão  das  Águas,  6.160,  6.161  e  6.215/2013,  da
Comissão  de  Direitos  Humanos,  6.368/2013  e  7.280/2014,  da  Comissão  de
Segurança Pública, e 6.587/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas.

Da Sra. Maria Cristina Teodoro Pereira, secretária-geral do Conselho Municipal de
Saúde  de  Belo  Horizonte,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
4.451/2013, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do  Sr.  Pablo  Coutinho  Barreto,  procurador-chefe  da  República,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.321/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Da  Sra.  Raquel  Pacheco  Ribeiro  de  Souza,  promotora  de  justiça,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.834/2013,  do  deputado  Sargento
Rodrigues.

Da Sra. Renata Vilhena, secretária de Planejamento, encaminhando informações
relativas  ao  impacto  financeiro  do  Projeto  de  Lei  nº  5.094/2014.  (-  Anexe-se  ao
referido projeto de lei.)

Do Sr. Ricardo Motta Pinto Coelho, professor do Instituto de Ciências Biológicas da
UFMG,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Meio
Ambiente encaminhado pelo Ofício nº 852/2014/SGM.

Do Sr. Rodrigo de Alvim Mendonça, prefeito municipal de Monte Alegre de Minas,
prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.961/2014,  em  atenção  a
pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto.)

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social,  prestando
informações relativas ao Requerimento nº 6.846/2013, da Comissão de Segurança
Pública.

Do Sr. Sérgio Oliveira de Alencar, procurador do Trabalho, prestando informações
relativas ao requerimento da Comissão da Pessoa com Deficiência encaminhado pelo
Ofício nº 861/2014/SGM.

Da Sra. Simone Maria Lima Santos, diretora-geral do Ministério Público, prestando
informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  5.165/2014.  (-  Anexe-se  ao  referido
projeto.)
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2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 5.177/2014

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Assentados  e  Assentadas  do
Assentamento Roseli Nunes II, com sede na Fazenda Pedra Bonita, no Município de
Resplendor.

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

Assentadas do Assentamento Roseli Nunes II, com sede na Fazenda Pedra Bonita,
no Município de Resplendor.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2014.
Paulo Guedes
Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

dos  Assentados  e  Assentadas  do  Assentamento  Roseli  Nunes  II,  com  sede  na
Fazenda Pedra Bonita, no Município de Resplendor.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma sociedade civil
sem  fins  lucrativos,  com  duração  indeterminada,  e  tem  como  algumas  de  suas
finalidades  combater  a  fome e  a  pobreza,  firmar  convênios  com  órgãos  públicos
federais,  estaduais,  municipais,  entidades  religiosas  e  outros  órgãos,  viabilizar
recursos  para  desenvolvimento  da  produção  e  comercialização  e  estimular  o
desenvolvimento cultural, o esporte e o lazer do assentamento. Além disso, propõe-se
defender os interesses econômicos dos associados, dar incentivo e apoio aos grupos
de mulheres que trabalham com artesanato, incentivar o turismo rural,  trabalhar  a
inclusão  dos  assentados  e  assentadas  no  processo  de  agroindustrialização  da
produção,  promover  ações para  melhorar  a saúde dos assentados e  assentadas,
formando parcerias e projetos na área da educação, promover o desenvolvimento
sustentável, defendendo e preservando o meio ambiente, as nascentes, a flora e a
fauna, e trabalhar na organização da produção e sua comercialização.
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A documentação apresentada confirma que a diretoria da entidade é constituída por
pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  ela  está  em  funcionamento  regular,
atendendo, dessa forma, aos requisitos legais. Pretende-se, então, com este projeto,
assegurar  à  instituição  melhores  condições  para  o  desenvolvimento  das  suas
atividades, tendo em vista que ela atende aos requisitos constantes na Lei n° 12.972,
de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

PROJETO DE LEI Nº 5.178/2014
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Amigos Construindo a Esperança,

com sede no Município de Buenópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto Amigos Construindo

a Esperança, com sede no Município de Buenópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2014.
Paulo Guedes
Justificação: Esta proposição visa a declarar de utilidade pública a entidade Projeto

Amigos Construindo a Esperança, com sede no Município de Buenópolis. Trata-se de
sociedade civil em pleno funcionamento desde sua fundação, sem fins lucrativos e
com  duração  indeterminada.  Suas  finalidades  são,  entre  outras:  desenvolver
atividades educacionais, culturais e de promoção humana e social; contribuir para a
garantia da segurança pública; fomentar valores fundamentais da cidadania, da ética
e dos direitos humanos; promover atividades de preservação do meio ambiente e de
incentivo  à  cultura;  elaborar  estudos,  pesquisas  e  arquivos  de  informações,
organizando  espaços  culturais  e  de  pesquisa;  oferecer  assistência  psicológica  e
pedagógica e manter relações com organizações que visem a prática da assistência
social  e  educacional,  a  defesa  dos  direitos  da  pessoa  humana,  a  preservação
ambiental e o incentivo à cultura.
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A documentação apresentada confirma que sua diretoria é constituída por pessoas
idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento  regular,
atendendo, desta forma, aos requisitos da Lei n° 12.972, de 27/7/1998. Pretende-se,
então,  com  este  projeto  assegurar  à  instituição  melhores  condições  para  o
desenvolvimento de suas atividades.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 5.179/2014
Dá denominação de Rodovia Wilson José da Cunha ao trecho da MG-120 que liga

o Município de Porteirinha ao Município de Riacho dos Machados.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Rodovia Wilson José da Cunha o trecho da MG-120 que

liga o Município de Porteirinha ao Município de Riacho dos Machados.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2014.
Carlos Pimenta
Justificação:  A indicação do nome do saudoso Wilson Cunha para denominar o

trecho de 64km entre o Município de Porteirinha e o de Riacho dos Machados visa
prestar uma justa homenagem ao político que muito contribuiu para o progresso de
Porteirinha. Como empresário e político, Wilson Cunha desenvolveu um trabalho de
destaque, sempre se preocupando com o bem-estar da população de Porteirinha.

Wilson  Cunha  iniciou  sua  carreira  política  na  década  de  1980.  Foi  prefeito  de
Porteirinha de 1983 a 1988 e deputado federal  de 1990 a 1994. Era também um
grande empresário no ramo de hotelaria em Montes Claros. Faleceu em 2013 aos 75
anos de idade.

Em vista do exposto, espero contar com o apoio dos nobres parlamentares desta
Casa para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.180/2014
Dá denominação ao trecho de 7km do entroncamento da MGC-251 a São João da

Lagoa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  denominado  Rodovia  Ângelo  Gonçalves  o  trecho  de  7km  do

entroncamento da MGC-251 a São João da Lagoa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2014.
Carlos Pimenta
Justificação: A indicação do nome do saudoso Ângelo Gonçalves para denominar o

trecho de 7km do entroncamento da MGC-251 a São João da Lagoa visa prestar uma
justa homenagem ao lavrador que muito fez pelo início da cidade.

Ângelo morava na comunidade de São Bento. Nessa época, atendendo a pedido de
um padre, doou um terreno de sua propriedade para a construção da Igreja de São
João Batista, que se tornou o início da construção da cidade de São João da Lagoa.

Ângelo  Gonçalves  constituiu duas famílias  e  teve 8 filhos,  dos quais  três  estão
vivos, e netos. Morreu em Belo Horizonte, há 74 anos.

Em vista do exposto, espero contar com o apoio dos nobres parlamentares desta
casa para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.181/2014
Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Padre Germano Casa de Repouso

Ana de Souza e Silva, com sede no Município de Santa Luzia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Espírita Padre Germano Casa

de Repouso Ana de Souza e Silva, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2014.
Anselmo José Domingos
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Justificação: O Grupo Espírita Padre Germano Casa de Repouso Ana de Souza e
Silva, com sede no Município de Santa Luzia, está em pleno e regular funcionamento
desde 16/9/1993 e realiza suas atividades dentro do previsto em seu estatuto social.

É importante destacar que a entidade é uma sociedade civil de direito privado, sem
fins lucrativos, de caráter científico,  filosófico e religioso,  beneficente,  educacional,
cultural e de assistência social.

Obedecendo aos critérios da Lei Estadual 12.972, de 27 de julho de 1998, não são
distribuídos  lucros,  vantagens  ou  dividendos  a  dirigentes,  associados  ou
mantenedores, sob nenhuma forma ou a qualquer pretexto, conforme comprova o art.
22 do estatuto social da entidade.

Nesses termos, observados os requisitos legais e verificada a importância do Grupo
Espírita Padre Germano Casa de Repouso Ana de Souza e Silva para a sociedade
mineira, conto com 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 5.182/2014
Estabelece normas de proteção ao consumidor de bens culturais e sanções para o

descumprimento de  cláusulas  contratuais  relacionadas com o horário de início de
eventos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A pessoa física ou jurídica responsável pela realização de evento artístico

ou cultural  no Estado adotará as providências necessárias para que o espetáculo
tenha início no horário previamente determinado e divulgado.

§ 1º - Considera-se evento, para efeito deste artigo, a apresentação musical, a peça
teatral,  a  apresentação circense e  outros  espetáculos  similares,  apresentados em
local público ou sala privada, para o qual haja venda de ingressos.

§  2º  -  O horário  de  início  do  evento  será  impresso nos  tickets ou  ingressos  e
divulgado nas peças publicitárias, nos sites de venda on-line e em cartazes afixados
em bilheterias.

Art. 2º - O descumprimento do disposto no  caput do art. 1º sujeitará o infrator a
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multa no valor de 5.000 Ufemgs (cinco mil  Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais), a ser revertida ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor -
FEPDC -, nos termos do art. 3º, IX, da Lei Complementar nº 66, de 2003.

§ 1º - A multa a que se refere este artigo será reduzida:
I - em 80% quando o atraso for inferior a 10 minutos;
II - em 40% quando o atraso for superior a 10 minutos e inferior a 15 minutos;
III - em 10% quando o atraso for superior a 15 minutos e inferior a 20 minutos.
§ 2º - A multa será devida em dobro:
I - em caso de cancelamento do evento no período de duas horas, contadas antes

do horário previsto para seu início;
II - em caso de reincidência.
§ 3º - A multa não será devida nos casos em que o atraso ou o cancelamento se der

por  culpa  exclusiva  de  agente  que  não  seja  o  responsável  pelo  evento,  por
determinação  judicial  ou  por  motivo  de  força  maior,  devidamente  comprovado  e
divulgado.

§ 4º - No caso de cancelamento sem a comprovação dos motivos a que se refere o
§ 3º,  o  consumidor será ressarcido em dobro pelo valor  pago pelo ingresso, sem
prejuízo da multa devida.

§ 5º - O descumprimento do disposto no § 2º do art. 1º sujeitará o infrator a multa
no valor de 500 Ufemgs.

Art. 3º - O responsável pelo evento poderá impedir o acesso dos espectadores à
sala ou ao local do evento após o início do espetáculos ou determinar o momento
adequado  para  que  o  acesso  se  faça  sem  prejuízo  para  o  andamento  da
apresentação.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  de  impedimento  de  acesso,  o  consumidor  será
ressarcido do valor pago, descontados os custos administrativos, limitados a 20% do
valor cobrado, sendo facultada ao consumidor a opção de troca para outra sessão ou
apresentação, sem custos adicionais, para a qual haja disponibilidade de lugar.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2014.
Alencar da Silveira Jr.
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Justificação:  Há, no País,  um persistente hábito quanto ao descumprimento dos
compromissos assumidos pelos responsáveis por espetáculos artísticos no que diz
respeito aos prazos para início das apresentações. Trata-se de uma situação que
afeta  os  direitos  daqueles  espectadores  -  consumidores  de  bens  culturais  -  que
acreditam na validade das condições constantes do contrato que se completa quando
da compra do bilhete de ingresso.

A proposição  ora  apresentada  tem  como objetivo  contribuir  para  resguardar  os
direitos  desses  consumidores,  ao  estabelecer  penalidades  no  caso  do
descumprimento  das  cláusulas  pactuadas  pelas  partes.  Matérias  com  objetivos
semelhantes foram apresentadas nos Estados do Paraná e de Santa Catarina, o que
demonstra ser amplo e arraigado o problema.

Trata-se,  aqui,  de norma específica relacionada à defesa do consumidor  e que,
portanto, enquadra-se na competência concorrente a que se refere o art. 24, V, da
Constituição Federal, e para a qual não há reserva de iniciativa para o chefe do Poder
Executivo.

Contamos,  portanto,  com o  apoio  dos  ilustres  parlamentares  para  a  sua rápida
aprovação.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Leonardo
Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.786/2013, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.183/2014
Dispõe sobre a destinação de espaço físico para exposição e comercialização de

produtos de economia solidária nos eventos públicos que menciona.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Nos eventos públicos, tais como festas, feiras, exposições e congêneres,

realizados  no  âmbito  do  Estado,  fica  assegurada  parte  do  espaço  físico  para
exposição e comercialização de produtos oriundos da economia solidária.

Parágrafo único - Para efeitos desta lei, são considerados da economia solidária os
produtos, bens e serviços originários de produtores e prestadores de serviços que
integrem os quadros de cooperativas e associações de classe.

Art. 2º - O espaço físico a que se refere o  caput do art. 1º desta lei deve ganhar
destaque e localizar-se, preferencialmente, na entrada do evento.
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Art. 3º - Em caso de descumprimento do disposto nesta lei, ao infrator fica vedada a
realização de novos eventos pelo prazo de cinco anos.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que lhe couber, em
sessenta dias contados de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2014.
Fábio Cherem
Justificação: A iniciativa da presente lei objetiva fomentar a exposição e facilitar a

comercialização dos produtos, bens e serviços oriundos da economia solidária, que
visa à valorização do ser humano e cria uma estratégia para a diminuição da pobreza
e para o desenvolvimento sustentável.

Alicerçada  em  cooperativas  e  associações,  a  economia  solidária  é  forma  de
produção que concebe o trabalho como forma de expressão da liberdade humana
que se insere no processo de democratização econômica, essencialmente ligado à
inclusão social.

A partir da produção, comercialização e consumo de bens e serviços, é criada uma
alternativa àqueles que se encontram à margem do sistema econômico, formando-se,
desse  modo,  relações  de  trabalho  fundadas  na  cooperação,  autogestão,
solidariedade e reunião de esforços e recursos pessoais.

Com  a  presença  em  eventos  públicos  e  apresentação  das  experiências
provenientes da cultura da economia solidária como forma de produção e cultura,
acredita-se que haverá maior acesso a novos mercados consumidores.

Dessa forma, este projeto tem uma finalidade multifacetária, de modo a abranger o
campo econômico, social e ecológico.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo
Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.856/2014, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.184/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Proprietários  de  Malharias  e

Comércio de Tricot de Monte Sião, com sede no Município de Monte Sião.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada de  utilidade pública  a  Associação dos  Proprietários  de

Malharias e Comércio de Tricot de Monte Sião, com sede no Município de Monte
Sião.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2014
Ulysses Gomes
Justificação: A Associação dos Proprietários de Malharias e Comércio de Tricot de

Monte Sião é uma entidade civil sem fins lucrativos. Representante dos proprietários
de indústria e comércio de malhas de tricô do Município de Monte Sião, a citada
entidade  se  propõe  a  congregar  seus  associados  para  a  defesa  de  interesses
comuns, desenvolver o espírito participativo e solidário entre seus sócios e promover
eventos de moda.

Cumprindo os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, peço apoio
para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.185/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Desenvolvimento  do

Bairro Amaro Lanari - Acodebol -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Desenvolvimento do Bairro Amaro Lanari  -  Acodebol  -,  com sede no Município de
Coronel Fabriciano.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2014.
Paulo Lamac
Justificação:  Fundada  no  ano  de  1994,  a  Associação  Comunitária  de

Desenvolvimento do Bairro Amaro Lanari  é uma entidade sem fins lucrativos,  que
atua na promoção da assistência social, jurídica e de educação integrada da criança
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e da família  no  Município  de  Coronel  Fabriciano.  A entidade também desenvolve
ações em defesa da preservação do meio ambiente e da promoção da solidariedade
e da cidadania.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.186/2014
Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 20.847, de 7 de agosto de 2013, que autoriza

o Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de Minas o imóvel que menciona.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 20.847, de 7 de agosto de 2013, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  1° -  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Brasília  de

Minas área de 4.997,80m² (quatro mil novecentos e noventa e sete vírgula oitenta
metros quadrados), conforme descrição no anexo desta lei, a ser desmembrada de
imóvel  com área de 8.193,60m² (oito  mil  cento e noventa e três vírgula sessenta
metros  quadrados),  situado na  Av.  Rui  Barbosa,  s/n°,  Centro,  nesse município,  e
registrado sob n° 14.589, a fls. 123 do Livro 3-N, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Brasília de Minas.

Parágrafo único - A área a que se refere o  caput será destinada à construção de
uma  escola,  de  um  posto  de  saúde,  de  uma  farmácia  municipal,  de  um  centro
administrativo e de um centro de referência de assistência social - Cras.”.

Art. 2 ° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2014.
Paulo Guedes
Justificação: O parágrafo único do art. 1° da Lei n° 12.204, de 24/6/2009, diz que o

objetivo do referido terreno seria a edificação de uma escola municipal. Entretanto, ali
deverão ser construídos uma escola, um posto de saúde, uma farmácia municipal, um
centro administrativo e um Centro de Referência de Assistência Social (Cras).
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Sendo assim, o que se pretende é apenas alterar a finalidade do imóvel cedido pelo
Poder Executivo ao Município de São Francisco.

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

REQUERIMENTOS
Nº  7.756/2014,  do  deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Hospital  Bom Samaritano,  de Governador  Valadares,
pelos 14 anos de sua fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 7.757/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Antônio Geraldo de Pádua Júnior por sua posse no cargo
de presidente do Skal Club de Belo Horizonte. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 7.758/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 14ª, na 15ª
e na 288ª Cia. TM/49º BPM, pela prisão de quatro homens que invadiram uma casa e
mantiveram seis pessoas reféns em 19/4/2014, em Belo Horizonte.

Nº 7.759/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 37º BPM,
pela  prisão,  em  23/4/2014,  em  Araxá,  de  um  jovem conduzindo  sem  carteira  de
habilitação  um  veículo  e  transportando  droga.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de
Segurança Pública.)

Nº 7.760/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Cooperativa dos Produtores Rurais do Serro pelos 50
anos de sua fundação. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 7.761/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  a  Escola  Estadual  João  Ribeiro  de  Carvalho,  de
Conceição dos  Ouros,  por  seu destaque nas Olimpíadas  do Ensino Público.  (-  À
Comissão de Educação.)

Nº 7.762/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 4º Batalhão de
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Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  23/4/2014,  em  Uberaba,  na  qual
apreenderam um menor, armas, munição, quantia em dinheiro e objetos de valor 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 à sociedade.

Nº 7.763/2014,  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 26/4/2014, em Ouro Preto, na qual
apreenderam  droga,  aparelhos  de  celular  e  armas  de  fogo  e  prenderam  quatro
pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 7.764/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 33º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  28/4/2014,  em  Betim,  na  qual
apreenderam armas, munição, quantia em dinheiro e cinco aparelhos de celulares e
prenderam duas pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 7.765/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 8º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  21/4/2014,  em  Campo  Belo,  que
resultou  na  apreensão  de  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 à sociedade.

Nº 7.766/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Centro Integrado
de Comunicações Operacionais da Polícia Militar, pelos relevantes serviços prestados
à  sociedade;  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 7.767/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/4/2014, em Ribeirão das Neves,
que resultou na apreensão de droga e na prisão de uma pessoa; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.768/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com o 2º-Ten. Glaudston Horta Felisberto pelos relevantes serviços
prestados; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas a que lhe seja concedida recompensa.

Nº 7.769/2014,  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 20/4/2014, em Ataleia, que resultou na
prisão  de  uma pessoa  e  na  apreensão  de  droga,  munição,  quantia  em  dinheiro,
balança de precisão e materiais para embalagem de drogas; 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 7.770/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 22/4/2014, no Conjunto Santa Maria,
no Morro das Pedras, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão 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 à sociedade.

Nº 7.771/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 44º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 17/4/2014, em Bandeira, que resultou
na  apreensão  de  armas  e  munições;  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 7.772/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 46º Batalhão de
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Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 23/4/2014, em Patrocínio, que resultou
na prisão de um homem e na apreensão 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 à sociedade.

Nº 7.773/2014,  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 18/4/2014, em Governador Valadares,
na qual  encontraram um oficial  de justiça aposentado que havia desaparecido em
Ipatinga; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado à
sociedade.

Nº 7.774/2014,  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 operação de trânsito denominada
Sentinela, em 23/4/2014, em Nova Resende; e seja encaminhado ao Comando-Geral
da PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.775/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 2ª Companhia de
Missões  Especiais,  pela  atuação na  ocorrência,  em  17/4/2014,  em  Uberaba,  que
culminou com a prisão de dois homens e com a apreensão de veículos roubados,
arma  e  drogas;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 7.776/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 164ª Companhia
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  18/4/2014,  em  Machado,  que
culminou  com  a  prisão  de  três  pessoas  e  com  a  apreensão  de  drogas;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.777/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 38º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 22/4/2014, em Barroso, que culminou
com  a  prisão  de  um  homem  e  com  a  apreensão  de  cerca  de  40  mil  cigarros
procedentes  de  contrabando;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG
pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo
relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.778/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com os policiais  militares  que menciona,  lotados  no 32º e  no 17º
Batalhão de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência na Rodovia BR-050, na zona
rural  de  Uberlândia,  que  culminou  com  a  apreensão  de  quatro  jovens,  uma
adolescente e de 150kg de maconha; e seja encaminhado ao Comando-Geral  da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.779/2014,  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  22/4/2014,  em  Miradouro,  que
culminou com a prisão de três pessoas e com a apreensão de armas, munição e
material utilizado para embalar drogas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.780/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 27/4/2014, no Aglomerado da Serra,
em Belo Horizonte, que culminou com a prisão de um homem e com a apreensão 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 à sociedade.

Nº  7.781/2014,  do  deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja  formulado oto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão de
Polícia Militar, por sua atuação na ocorrência, em 26/4/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de armas, munições, coletes à prova de balas, 1/2kg de crack,
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farda  da  PM,  R$160,00,  balança  de  precisão,  além  de  vários  outros  materiais
utilizados  na  prática  do  tráfico  de  drogas,  e  na  prisão  de  um  homem;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.782/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão de
Polícia Militar, por sua atuação na ocorrência, em 25/4/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de armas, colete a prova de balas, munições, balanças de
precisão, drogas e R$8.700,00 e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.783/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão de
Polícia Militar, por sua atuação na ocorrência, em 19/4/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  na  apreensão  de  cerca  de  30kg  de  maconha;  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.784/2014,  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,  por  sua atuação na ocorrência,  em 18/4/2014,  em Belo  Horizonte,
durante a qual um policial militar e sua família, incluindo um bebê, viveram momentos
de terror e que resultou na prisão dos quatro criminosos que invadiram a casa das
vítimas; 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 7.785/2014,  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, por sua atuação na ocorrência, em 16/4/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  na  apreensão  de  drogas,  balança  de  precisão,  revólver  calibre  38  e
R$8.000.00 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
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pelo  relevante  serviço  prestado  à  sociedade.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de
Segurança Pública.)

Nº 7.786/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de  congratulações com o Sr.  Antônio José Vieira,  presidente  da Higident  do
Brasil  Indústria  e Comércio Ltda,.  pelo recebimento do título  de  Industrial  do Ano
2014, conferido pela Fiemg. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  7.787/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados 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 - CPO - dessa corporação as notas taquigráficas da 8ª Reunião Ordinária
dessa comissão e pedido de providências 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  7.788/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Militar,  à  Corregedoria  da  Guarda
Municipal, à Ouvidoria de Polícia e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  e  Apoio  Comunitário  pedido  de
providências para que sejam apuradas denúncias de agressões sofridas por Heloísa
Greco e Bruno Alcântara Soares, em 30/4/2013, cuja autoria é imputada a policiais
militares e a guardas municipais.

Nº  7.789/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Secretaria 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  suposto  ato  de  violência  perpetrado  pelos
policiais  Mendes,  Almeida  e  Souza  contra  Cleberson  Batista  de  Souza,  em
Felixlândia, e cópia dos ofícios relativos ao caso entregues a essa comissão.

-  São  também  encaminhados  à  presidência  requerimentos  das  Comissões  de
Participação Popular (8), de Transporte (4), de Defesa do Consumidor, de Segurança
Pública, de Meio Ambiente, de Direitos Humanos (2), de Assuntos Municipais (5) e de
Esporte, da deputada Liza Prado e do deputado Hélio Gomes.
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Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Política Agropecuária e de Segurança Pública e dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e
Tony Carlos.

Questões de Ordem
O deputado Paulo Guedes - Gostaria  de falar  de dois assuntos. Primeiramente,

apesar de não conhecer a fundo a questão levantada pelo colega, o deputado João
Vítor Xavier, conheço muito bem a prefeita Daniela Corrêa, e acho difícil acreditar que
ela deixaria de dar uma licença e depois  criticaria.  Primeiro precisamos averiguar
essas informações, até porque, quando se trata de licença, geralmente há um órgão
específico  para  tal,  que  costuma  ser  ambiental,  independente.  De  repente,  o
problema está  numa licença ambiental,  e  a  culpa  está  sendo jogada na prefeita.
Então,  quero fazer sua defesa,  mas vou pessoalmente ligar  para ela, agora,  para
apurar esse caso e trazer novas informações. Acho muito difícil que ela tenha feito
dessa forma, como colocado pelo deputado João Vítor Xavier. Outro motivo por que
estou aqui é para trazer boas notícias. Nós vamos reiniciar, se Deus quiser, o mais
breve possível, a construção da nossa tão sonhada Barragem de Berizal, paralisada e
embargada  há  17  anos,  no  governo  anterior,  do  Fernando  Henrique  Cardoso.
Conseguimos concluir algumas obras complementares, na época em que fui diretor
do Denocs, garantindo a infraestrutura que já estava pronta. E, depois de muita luta,
de muito esforço, de muito trabalho, estamos conseguindo trazer de volta essa obra
para  o  PAC,  que  vai  garantir  mais  de  R$251.000.000,00  para  a  conclusão  da
Barragem de Berizal, para o reassentamento das famílias, para as indenizações e
para os estudos ambientais e sociais. Por isso, ela é uma conquista de toda a região
do Alto  do  Rio  Pardo,  especialmente  Taiobeiras,  Indaiabira,  Berizal,  São João do
Paraíso,  Rio  Pardo  de  Minas  e  todas  aquelas  cidades  que  serão  beneficiadas
diretamente com a construção dessa obra, que vai garantir infraestrutura hídrica e
regularizará o Rio Pardo, que é um importante rio tanto de Minas quanto de parte da
Bahia.  Então,  essa  obra  tem  duas  funções:  regularizar  o  Rio  Pardo  e  garantir  o
abastecimento  humano.  Essa  é  uma  conquista  e  um  sonho  da  região,  que  a
presidenta Dilma está nos ajudando a realizar na região do Alto do Rio Pardo, assim
como as obras do projeto Jequitaí, que já foram liberadas. Ele é um projeto de mais
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de R$500.000.000,00, que vai gerar mais de 20 mil empregos na região de Jequitaí,
Pirapora, Claro dos Poções, Lagoa dos Patos e Montes Claros. Também já estão
garantidos  os  recursos  da  Barragem  de  Congonhas,  assegurando-se  o
abastecimento  de  água  de  Montes  Claros  para  os  próximos  100  anos.  Tanto
Congonhas quanto Berizal, nos próximos dias, já terão os editais de licitação dessas
duas importantes obras para nossa região. Então, agradeço e deixo registrado esse
relato.  Faço  também  um  convite  a  toda  a  população  de  Jaíba,  pois  amanhã
estaremos  nessa  localidade  com  as  Comissões  de  Assuntos  Municipais  e  de
Segurança Pública para  tratar  do abastecimento  de água nos  núcleos do Projeto
Jaíba e também para discutir a temática da segurança pública no município. Assim,
convidamos  toda  a  população,  as  autoridades  para  fazermos  um  debate  e
conseguirmos trazer  novos  recursos que melhorem a segurança pública  do maior
projeto de irrigação da América Latina. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O deputado Duarte Bechir - Presidente, gostaria de fazer um registro em meu nome
e no de outros parlamentares que também se fazem presentes, como é o caso do
deputado  Antônio  Carlos  Arantes.  Estivemos  juntos,  na  última  quinta-feira,  em
Nepomuceno, recebendo o título de cidadão honorário da localidade. Trata-se de uma
cidade muito  acolhedora,  destaque na nossa região  Sul  na  produção do café.  É,
repito,  um povo muito  acolhedor.  Lá  também esteve presente  o deputado federal
Carlos Melles, recebendo o título de cidadão honorário. Aproveito o momento para
dizer a V. Exa. e aos demais pares que Nepomuceno é uma das cidades que mais
acompanha os trabalhos da Assembleia Legislativa. Quando lá estivemos, na última
quinta-feira, muitos nepomucenenses vieram a nós e comentaram conosco sobre os
trabalhos  da  Casa,  nas  comissões  permanentes,  as  nossas  participações  no
desenvolvimento  desses  trabalhos.  Deu  para  notar,  presidente  Ivair,  o  quanto
Nepomuceno participa  e  interage  com a  Assembleia  Legislativa.  Isso  é  um ótimo
exemplo, é uma grande conquista para a cidade ver seus representantes atuarem no
Parlamento,  discutindo  as  ideias,  os  encaminhamentos,  as  conquistas  da  região.
Assim, parabenizo toda a população de Nepomuceno pela participação efetiva nos
trabalhos da Assembleia Legislativa. Agradeço também ao vereador Zé do Júlio, autor
da indicação do nosso nome para a cidadania honorária. O projeto foi aprovado por
unanimidade pelos seus pares. Isso nos deixa mais felizes. Como eu disse, é um
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misto  de  felicidade  e  responsabilidade.  Receber  uma  cidadania  honorária  pelo
reconhecimento do  nosso trabalho nos leva a ter  uma preocupação maior com a
comunidade, em função da responsabilidade que passamos a ter. Assim, ao vereador
Zé  do  Júlio,  aos  seus  pares,  aos  demais  vereadores  à  Câmara  Municipal  de
Nepomuceno, o nosso muito obrigado pela delegação, pela aprovação do projeto de
lei.  A partir  de  agora  somos  cidadão  honorário  nepomucenense.  Faço  ainda,  Sr.
Presidente, um outro registro. Está ao lado de V. Exa. o deputado Inácio Franco, que
também  já  dirigiu  os  trabalhos  desta  Casa.  Ontem,  na  cidade  de  Mateus  Leme,
discutimos a segurança pública. Como V. Exa., presidente, não pôde estar presente,
justificamos sua ausência. Foi um debate muito importante. Vi na comunidade a união
da Polícia Militar, a união e o esforço da Polícia Civil. Vi também o juiz de direito, Dr.
Eudas, muito preocupado com as consequências de suas ações. É um juiz que tem
dado a sua parcela de contribuição. Infelizmente, presidente, temos notado que, se
não mudarmos a legislação penal, vamos ver os juízes prendendo e, na porta dos
fundos, os presos saindo. A Justiça age, prende e, pela porta da delegacia, já vai
embora para casa o infrator. A lei hoje está auxiliando, facultando às pessoas fazerem
as coisas erroneamente, porque elas sabem que não vão ficar presas em decorrência
do crime cometido. A redução da maioridade penal foi um debate importante travado
ontem  em  Mateus  Leme.  No  próximo  dia  16,  a  Casa  vai  discutir  a  redução  da
maioridade penal. Vamos debater entre nós, parlamentares, requerimento de autoria
de outros deputados, do qual este parlamentar também é signatário. Vamos discutir,
pois  esse  debate  é  muito  importante.  A população  quer  respostas.  Infelizmente,
deputado Rômulo Viegas, é o que foi mostrado ontem em Mateus Leme: a condição
legiferante não é dos parlamentares das assembleias. A redução da maioridade e o
Código  Penal  estão  ligados  exclusivamente  à  Câmara  Federal,  ao  Congresso
Nacional.  Muitas  vezes  as pessoas cobram dos  deputados estaduais  ações,  mas
nossa contribuição é tão somente discutir, ouvir a voz dos mineiros e encaminhar a
Brasília,  na  forma  de  indicação,  a  voz  de  Minas  Gerais  para  que  repercuta  no
Congresso.  Essas  são  as  minhas  considerações.  Obrigado  pela  oportunidade,
presidente.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado. Quero registrar que a Comissão



94
____________________________________________________________________________

de  Turismo  esteve  visitando  a  estância  hidromineral  de  Cambuquira,  atendendo
requerimento de nossa autoria, para debater com toda a região a temática do turismo
e,  principalmente,  das  nossas  estâncias  hidrominerais.  Foi  uma  audiência  muito
concorrida.  Mais  de  15  municípios  participaram  ativamente  dessa  importante
discussão: a revitalização das estâncias hidrominerais. Também houve participação
de toda a sociedade, que apresentou sugestões. Quero agradecer muito a presença
de todos os municípios que lá estiveram fazendo sugestões e, sobretudo, confiando
muito na gestão do governo quanto a vários projetos em andamento. Um assunto
muito debatido foi a melhora do aeroporto de Caxambu. Essa obra foi autorizada pelo
ex-governador Anastasia e será cumprida, com certeza, pelo governador Alberto Pinto
Coelho. Quero destacar também a participação da Uemg na campanha. Tivemos um
trabalho  muito  intenso  para  discutir  a  estadualização  da  Uemg  na  Assembleia
Legislativa. Ontem essa instituição esteve presente, como também a Faculdade de
São Lourenço. Os prefeitos enumeraram ações e propostas, principalmente a criação
de um PAC para ajudar  as cidades hidrominerais,  as estâncias, junto ao governo
federal. Quero destacar a importância da audiência de ontem, que mereceu destaque
hoje no Minas Gerais, jornal oficial do Estado, frisando essa preocupação. Agora, às
14h30min, haverá reunião ordinária, e vamos aprovar inúmeros requerimentos. Quero
agradecer  ao  prefeito  Caca,  ao Paulo César,  ao Juninho e,  por  intermédio deles,
saudar e agradecer a presença de todos os municípios. Tivemos, sem dúvida, um
momento importante. A repercussão e o debate foram significativos, pois revelaram
planos e proposta em favor das nossas estâncias hidrominerais. Esta Assembleia já
teve participação muito efetiva quando aqui apresentamos o relatório da comissão
das estâncias hidrominerais. O governo está realmente gastando recursos, fazendo
gestões,  reformando  os  balneários  de  São  Lourenço,  Caxambu,  Cambuquira  e
Lambari.  Apesar  de  toda a  dedicação do governo para  com as  nossas  estâncias
hidrominerais,  quero manifestar minha preocupação com Conceição do Rio Verde.
Temos ali Águas de Contendas merecendo, com certeza, uma participação especial,
o olhar, a atenção do próprio governador para esse importante balneário, um selo
maior de boas águas da nossa região. Fico feliz, destacando essa preocupação, em
nome de toda a região, em nome dos prefeitos, dos secretários de Turismo. Quero
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manifestar  nosso compromisso junto  ao nosso governador,  junto  ao  secretário  de
Turismo, à secretária de Cultura e a outros projetos que, com certeza, irão buscar a
aprovação da Assembleia Legislativa. Obrigado.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes.
O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes*  -  Sr.  Presidente,  nobres  colegas,

telespectadores da TV Assembleia, volto a esta tribuna para manifestar, mais uma
vez, nossa preocupação com a grande seca que assola o Estado de Minas Gerais.

Ontem  tivemos  oportunidade  de  ser  convidados  pelo  governador  Alberto  Pinto
Coelho para discutirmos a amplitude, os problemas e as consequências desta seca
inesperada. Seca no Norte de Minas, no Jequitinhonha, sempre é normal, mas seca
no Sul de Minas, no Triângulo, no Sudoeste, não faz parte de uma normalidade. Isso
nunca aconteceu.  Pessoas  com mais  de  90  anos  disseram que nunca viram,  na
história  de  Minas Gerais,  uma seca tão  violenta.  Na minha região  de  Jacuí,  São
Sebastião  do  Paraíso,  descendo  para  Três  Pontas,  onde  estivemos  na  semana
passada, fala-se em perda acima de 50% no café e acima de 50% na safra de milho.
Muita gente utiliza o milho para fazer silagem para os animais de leite, no entanto
fizeram uma silagem de péssima qualidade, e isso vai encarecer, além de todo o já
prejuízo da falta de massa, também a qualidade dessa massa. Com a soja ocorreu a
mesma coisa, houve perda muito grande.

Ontem, junto à Faemg, com o Dr. Roberto Simões, com a representação do Banco
do Brasil, com o Dr. Matheus, do BDMG, com a Ocemg, representada pelo Sr. Ivan,
representando o Sr. Ronaldo Scucato, discutimos ações. Fiquei muito contente, ao
ver o governador Alberto Pinto Coelho sensibilizado, preocupado, sabendo ouvir  e
pedindo  opinião  sobre  como o  Estado  pode  ajudar.  Acertamos  com  ele  algumas
propostas. Uma delas é fazermos uma ação conjunta com o Banco do Brasil, cujo
representante viu com bons olhos tal possibilidade. Um produtor que tem perda na
sua  lavoura  precisa  de  um  laudo  técnico,  que  normalmente  é  feito  pela  Emater;
porém, como a seca foi generalizada, a Emater não terá a mínima estrutura para
fazer  isso.  Então,  que  façamos  laudos  coletivos  porque,  se  há  uma  seca  num
município inteiro, numa região inteira, o laudo coletivo daria cobertura e tal cobertura
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facilitaria  que esse produtor acionasse as entidades financeiras para utilizar o seu
seguro.  Vimos  que  foi,  realmente,  bem  aceito  pelo  governador,  que  vai  trabalhar
nesse sentido.

Também pedimos a ele que avalize uma proposta que vem dos cafeicultores, por
meio do Conselho Nacional do Café e das cooperativas, dos sindicatos, da Faemg,
para que as propostas apresentadas pelo conselho sejam avalizadas pelo governador
do Estado e encaminhadas ao governo federal, porque lá a ação tem também de ser
política.  Mas,  como  o  nosso  governador  Alberto  é  muito  habilidoso,  um  bom
articulador, esperamos ter sucesso nessa empreitada.

Além  disso,  ele  mesmo,  o  nosso  governador,  sugeriu  que  estendêssemos  a
proposta aos pequenos produtores, por meio do BDMG, da mesma forma como foi
feito com o pessoal que tem problemas com as catástrofes, localizadas nas áreas de
enchentes, por meio do Fundese, fundo de amparo. Iniciaríamos com um projeto não
muito grande para, primeiro, aprendermos a trabalhar com ele e, depois,  faríamos
com que virasse uma proposta de governo.

Então aproveito a oportunidade e agradeço ao governador Alberto Pinto Coelho,
que  nos  recebeu muito  bem.  Ele  não  apenas  nos  recebeu,  mas também propôs
realizar um trabalho ouvindo a classe. E quem ouve mais acerta mais. Essa sempre
foi uma característica dele como presidente da Assembleia, como vice-governador,
como deputado e agora como governador.

Gostaria de manifestar uma satisfação. É difícil encontrar uma vez em que eu não
tivesse  adotado  um  tom  crítico  nesta  tribuna  quando  participei  de  reuniões  que
envolviam a proposta da parceria público privada - PPP - da MG-050. Desde o início,
mesmo sabendo que o governador Aécio, na época, e depois Anastasia, fazia uma
experiência nova, porque não existia isso, estava ali uma proposta para aprender a
trabalhar  com  uma  PPP  de  rodovia.  Sempre  critiquei  a  proposta  porque  via
claramente muitos erros e muitas falhas, e as críticas vindas dos usuários eram muito
comuns.  O  que  eu  achava  que  não  estava  correto  era  a  proposta  ser  fechada,
estática, tendo sido realizada uma licitação, e a proposta era para 25 anos. Aquilo que
havia  sido  proposto  deveria  ser  cumprido,  mas  não  atendia  à  necessidade  dos
usuários da MG-050. Então eu batia na tecla de que havia a necessidade de uma
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ação, uma forma legal, sem fugir à legislação, que pudesse aportar mais recursos e
mudar a concepção do projeto. Este deveria ser muito mais abrangente, a fim de
evitar  a  quantidade  enorme  de  mortes  que  lá  acontecem  nas  curvas,  pontos
considerados de alto nível em acidentes. Na proposta inicial da PPP, no edital feito, a
empresa não tinha nenhuma obrigação de cumprir aquilo que estava fora do edital,
que era o ponto crítico. Mas tivemos a felicidade de Carlos Melles tornar-se secretário
de Obras do governo do Estado. Ele conhece a fundo essa rodovia e seus problemas,
então foi ao governador Anastasia e mostrou que a forma como estava a PPP era
danosa aos usuários. O governador teve sensibilidade e, naquele ano, buscou uma
forma legal, ampliando o investimento em mais de R$80.000.000,00. Já houve uma
boa melhora, mas ainda não era o suficiente. O secretário Carlos Melles debateu o
assunto com o governador, e nós, deputados, realizamos audiências públicas - aliás,
uma foi feita aqui. Em uma audiência, visitamos a rodovia de ponta a ponta, até a
minha querida São Sebastião do Paraíso.  Dessa forma mostramos à imprensa,  a
quem  participou,  e  depois  por  meio  da  TV  Assembleia,  que  realmente  havia
necessidade de mudar totalmente o projeto. Com a habilidade do nosso secretário
Carlos Melles, conseguimos agora essa grande façanha em que ninguém acreditava.
Então aquela crítica que eu fazia, de que o projeto da PPP era ruim, que não era bom
e que não atendia  aos usuários,  pôde ser  deixada de lado da última vez,  agora,
quando tive o prazer de elogiar a nova proposta para a MG-050.

Teremos uma nova rodovia. Será investido R$1.000.000.000,00 neste ano e, no ano
que vem, em todos os projetos dessa rodovia. O projeto envolve Mateus Leme - e
esses deputados sempre cobraram por uma passagem ali, pois há problemas sérios.
Uma passagem ali melhoraria muito, proporcionaria grandes investimentos. Haverá
duplicação total até Divinópolis, começando em Mateus Leme, no Azurita, e indo até
Divinópolis,  envolvendo também Formiga e proporcionando grandes investimentos.
Na cidade de Piumhi, haverá uma duplicação, com passagens subterrâneas, aéreas,
e também passagens para pedestres, as passarelas. Também em Passos, haverá
bastante investimento. Um belo trevo será feito, iniciando nos fundos da Associação
Atlética  do  Banco  do  Brasil  -  AABB  -  e  indo  até  o  Aeroporto  Municipal  José
Figueiredo, na Avenida Arlindo Figueiredo, com passagens por baixo e por cima, onde
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hoje  existe  o  trevo  para  Fortaleza  de  Minas,  que  é  bastante  tenso.  Isso  trará
qualidade e evitará as tantas mortes que ali acontecem.

Itaú de Minas, da mesma forma, será atendida com um grande trevo no cruzamento
da  MG-444,  onde  muitos  caminhoneiros  e  tantas  pessoas  morreram.  Quantos
acidentes aconteceram nesse trevo,  inclusive presenciei  dois  deles.  Agora, com o
novo projeto, acabam todos esses problemas, porque quem está na MG-050 passa
por  cima  e  quem  vem  de  Cássia  passa  por  baixo,  já  não  havendo  perigo  de
ocorrerem grandes acidentes, como no passado.

Chegando a São Sebastião do Paraíso, o sonho, que sempre cobrei, a duplicação
de praticamente todo o perímetro urbano até na balança, será realizado.

Também será construído um grande trevo na saída para Passos. Será um trevo
bastante  elevado,  passando  por  cima  e  por  baixo,  uma passagem  que  sairá  na
Faculdade Calafiori, com as passarelas por cima. As pessoas cobravam mais duas
passarelas e, no projeto, há três. Assim, Paraíso vai ficar numa posição muito melhor.

Espero que, nos próximos anos, três anos no máximo, tenhamos uma nova MG-
050,  duplicada,  com  bastantes  trevos,  com  elevações,  sem  cruzamentos  diretos,
evitando tantos e tantos acidentes, que ocorrem até hoje, mas que, se Deus quiser!,
não ocorrerão mais.

O ex-governador Anastasia entregou o seu governo de cabeça erguida, com o seu
nome limpo e grandes ações. Confesso que, se não tivesse feito essa última, ele
ficaria muito chateado. E podemos comemorar não só essa ação, mas também o
novo Programa Caminhos de Minas, que atenderá a muitos e muitos municípios da
nossa região, do Estado, como o ProMG. Você pode rodar nessa nossa região, e não
vai  encontrar  um  só buraco.  Encontramos  buraco,  na  semana  passada,  perto  de
Nepomuceno, mas a rodovia é federal, e não estadual. O buraco encontrado ali é do
governo federal. No que diz respeito às estradas estaduais, podemos dizer hoje, com
o peito cheio, animados e felizes, que temos um governo que está muito preocupado
com  as  nossas  rodovias  e  realizando grandes  ações  para  o  desenvolvimento  do
nosso Estado.

Quero dizer  também que estive,  hoje,  na Secretaria  de Defesa Social,  onde fui
cumprimentar  o  meu amigo  Dr.  Oliveira,  que  era  diretor  do  Detran  e  agora  está
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dirigindo a Polícia Civil. Então está, sob o seu comando, toda a Polícia Civil. É um
homem íntegro, honesto, que provou a sua capacidade chefiando o Detran. Tenho a
certeza de que o Dr. Oliveira fará um grande trabalho na Polícia Civil. E está tomando
posse  hoje  o  Rogério  Araújo  Franco,  que  trabalhou  em  São  Sebastião  Paraíso,
também nosso amigo. Ele estava lotado em Juiz de Fora e agora poderá contribuir
com a Polícia Civil, trabalhando com o Dr. Oliveira.

Para finalizar, quero falar da nossa preocupação com a Lei nº 100. Essa é uma lei
que fazia justiça a tantos e tantos funcionários, professores, serviçais, pessoas que
trabalhavam nas escolas, com a limpeza, fazendo a merenda com carinho, e muitas
vezes até com mais de 15, 20, 30 anos de trabalho, mas não eram efetivas no cargo.
Então, por intermédio do ex-governador Aécio Neves, em 1997 - eu já era deputado
desta  Casa  -  batalhamos  muito  e  conseguimos  aprovar  a  Lei  nº  100,  que  deu
estabilidade  a  essas  pessoas.  Infelizmente  o  STF  julgou  a  lei  inconstitucional,
deixando quase 100 mil funcionários, servidores do Estado, em situação muito difícil.
Portanto deixo a minha manifestação. O Mário Assis, diretor da APPMG, procurou-me
várias  vezes  para  mostrar  a  situação.  Ficamos  muito  sensibilizados.  Somos
favoráveis a que o ingresso no serviço público seja por meio de concurso.

Mas  o  passado  não  poderia  prejudicar  as  pessoas  que  não  tiveram  essa
oportunidade.  A  nossa  preocupação  é  resolver  o  problema  do  passado,  mas
logicamente  fortalecer  os  concursos públicos,  para  que as  pessoas ingressem no
serviço  público  através  dessa  ferramenta.  Temos  de  fazer  ações  visando  buscar
formas de amenizar o problema desses quase 100 mil funcionários em Minas. Muitas
vezes, o salário de alguns desses funcionários é o único da família. No Noroeste de
Minas, há famílias inteiras que dependem do salário daquele serviçal, dependem do
salário  daquela pessoa, daquele professor  que trabalha naquela escola.  Perdendo
esse emprego, ele não terá outra oportunidade de trabalho.

A Lei nº 100 era não só para fazer justiça. Posso dizer que ela era uma lei santa,
porque vinha ao encontro do social e cuidava das pessoas, muitas vezes pessoas
que passam por dificuldades, necessidades. A nossa preocupação, Sr. Presidente, é
buscar formas de equilibrar: fazer com que essas pessoas continuem trabalhando e
ganhando  seu  sustento  mas  também  fortalecer  aquelas  pessoas  que  prestam
concurso público. Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.
O presidente (deputado Rômulo Viegas) - Com a palavra, o deputado Doutor Wilson

Batista.
O  deputado  Doutor  Wilson  Batista*  -  Boa  tarde  a  todos  e  a  todas  que,  neste

momento,  acompanham  a  TV  Assembleia;  e  a  todos  os  colegas,  deputados  e
deputadas  presentes.  Volto  a  esta  tribuna,  Sr.  Presidente,  primeiro,  para  falar  de
alguns de nossos projetos que tramitaram nesta Casa e que, com o apoio do governo
do Estado, hoje se tornaram um realidade no Estado de Minas Gerais.

Um desses projetos se transformou na Lei  nº  20.627.  De nossa autoria,  dispõe
sobre o direito de pacientes jovens que ainda não têm suas famílias constituídas e
necessitam de tratamento, pois infelizmente são acometidos de alguma doença que
os levou à perda de fertilidade, à perda da possibilidade de gerar seus próprios filhos.
Infelizmente, até o momento, em nosso estado e no Brasil, esses pacientes não têm
direito ao acesso às técnicas de reprodução humana assistida, que são um avanço
da  medicina  que  possibilita  aos  pacientes  que  sofrem  de  infertilidade,  após
enfrentarem tratamentos agressivos, gerarem seus filhos. Após esse tratamento, os
pacientes  poderão  ter  seus  próprios  filhos.  Infelizmente,  atualmente  esses
tratamentos  são  garantidos  somente  na  rede  privada,  através  de  financiamento
próprio.

Apresentamos um projeto de lei nesta Casa para garantir a esses jovens o acesso à
reprodução humana,  através do Sistema Único de Saúde -  SUS. Esse projeto foi
aprovado nesta Casa, e o governo sancionou e regulamentou essa medida hoje. Com
isso, todos os jovens, homens e mulheres que infelizmente necessitam de tratamento
para  a  infertilidade,  terão  garantido,  através  do  SUS,  o  acesso  às  técnicas  de
reprodução  humana  assistida  para  que  tenham  seus  próprios  filhos,  vivam  com
dignidade e felicidade. E vivam tranquilos, constituindo suas famílias.

O segundo projeto de lei também de nossa autoria se transformou na Lei nº 20.658,
que dispõe sobre a prevenção do câncer no Estado de Minas Gerais. Hoje é sabido
que o câncer é uma das principais causas de morte.

Ele é a terceira causa de morte na população brasileira, e, infelizmente, o nosso
país ainda trata cerca de 70% desses pacientes na fase avançada, e 60% deles não
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alcançam a cura. Isso, em decorrência das dificuldades enfrentadas diariamente por
esses pacientes nos corredores, nas unidades de saúde, nas filas de espera para ter
acesso a um simples exame, o principal aliado no diagnóstico do câncer. Milhares de
pessoas ainda não têm acesso a esses exames e por meses e anos ficam esperando
uma simples mamografia, uma colonoscopia, uma endoscopia - um simples exame
que possa lhes dar a oportunidade de descobrir uma doença na fase inicial e se curar.
Mas cerca de 70% desses pacientes ainda não têm acesso a esses exames.

Nós fizemos aqui  um projeto de lei  para que a prevenção do câncer em Minas
Gerais  fosse  realizada  por  meio  das  unidades  móveis  de  prevenção  -  carretas
adaptadas  com  os  principais  exames,  que  vão  aos  distritos  mais  distantes,  aos
municípios mais carentes do nosso estado, dando acesso a todas as pessoas com
mais de 40 anos. Por meio desses exames, as pessoas podem ter oportunidade de
descobrir  a doença na fase inicial,  fazer o tratamento, ficar curadas dessa terrível
doença e viver felizes entre os seus familiares e na nossa sociedade, sem maiores
sequelas,  provocadas  pelo  tratamento  do  câncer  na  fase  avançada.  Esse projeto
também foi acolhido pelo governo do Estado, e hoje temos 12 carretas no Estado de
Minas Gerais percorrendo todos os nossos municípios e realizando todos os exames
para as pessoas acima de 40 anos de idade.

A presidenta, por meio do Ministério da Saúde, editou uma portaria impedindo que
as mulheres entre 40 e 50 anos tivessem acesso à mamografia.  A doença nessa
idade  é  muito  mais  agressiva,  tem  uma  probabilidade  muito  maior  de  levar  os
pacientes  à  morte.  Mas o Ministério  da Saúde,  em uma tentativa de cometer  um
verdadeiro  crime  contra  essas  mulheres,  impediu  que  elas  tivessem  acesso  à
mamografia.  Contudo,  por  meio  da  Comissão  de  Saúde  desta  Casa,  estamos
enviando diversos requerimentos ao Ministério da Saúde para que essa medida não
seja  efetivada,  para  que  essas  pessoas  entre  40  e  50  anos  tenham  acesso  à
mamografia.

Com esse projeto, certamente Minas Gerais é o segundo estado no nosso país que
mais oferece exames de prevenção do câncer para a sua população. Somos um dos
estados que tem a maior cobertura para os exames de prevenção do câncer. Como
oncologista,  como  mastologista,  tenho  absoluta  convicção  de  que  essa  será  a
principal medida para redução da mortalidade por câncer em nosso estado.
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Outro projeto de nossa autoria,  presidente, cria os protocolos de segurança nos
hospitais. Todos vocês devem conhecer inúmeras pessoas que ainda têm as suas
doenças agravadas mesmo quando internadas nos hospitais.  Somos testemunhas
diárias, cotidianas de pacientes que, na tentativa de resolver uma enfermidade, têm a
sua doença agravada dentro de um ambiente hospitalar por questões de insegurança,
por falhas, porque os hospitais estão com um número elevado de pacientes, com
médicos, enfermeiras e outros profissionais cuidando de dezenas de pacientes.

Às  vezes  eles  têm  sua  doença  agravada  dentro  de  um  hospital.  Criamos  os
protocolos de segurança para que os pacientes sejam cuidados em um ambiente de
segurança, a fim de que suas doenças sejam tratadas de forma adequada e que os
tratamentos sejam uma ferramenta de combate à doença, em prol da cura, e não uma
ferramenta  que  venha  a  agravar  determinadas  doenças,  que  às  vezes  levam  os
pacientes  a  perderem  membros,  a  perderem  até  a  própria  vida  por  falhas  dos
hospitais. Sr. Presidente, são inúmeras as nossas ações nesta Assembleia, visando
melhorar  a  qualidade  de  vida  do  nosso  povo  mineiro;  visando  lutar  para  que  as
pessoas tenham mais vida, mas vida com qualidade, com felicidade e com liberdade.

Esperávamos  que  assim  também  fosse  o  trabalho  do  nosso  governo  federal.
Infelizmente, lamentavelmente, estão estampadas na retina de cada brasileiro e de
cada  brasileira  as  tristes,  deprimentes  e  reais  cenas  brasileiras,  a  que  todos
assistimos diariamente nos jornais e na televisão. São tristes cenas que deprimem
cada um de nós.

Aquelas obras prometidas em épocas de campanha eram importantíssimas para o
povo brasileiro. Todavia, infelizmente, já no quarto mandato de governo, não vimos
ainda a metade dessas obras construída. E a infraestrutura do Brasil? A receita é
sempre a mesma. As promessas voltarão neste ano de campanha. E a transposição
das águas do São Francisco? Depois de anos, após mais de R$8.000.000.000,00
gastos,  não  há  um  litro  de  água  sequer  nas  casas.  Triste  cena  brasileira!  E  as
prometidas  usinas  hidrelétricas,  as  tão  propagadas  usinas  hidrelétricas  em
campanhas eleitorais? E a usina hidrelétrica, meu caro deputado João Leite, do Rio
Madeira?  Foram  R$33.000.000.000,00  de  investimentos.  Vejam  agora  uma  triste
cena de fazer  o brasileiro e a brasileira  chorar.  Não temos  uma lâmpada sequer
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acesa,  embora  todo esse investimento  tenha sido  feito.  A usina  não é  capaz  de
acender  uma  lâmpada.  Houve  um  mau  planejamento.  A energia  gerada  no  Rio
Madeira é incompatível com uma rede de transmissão. Não é possível; a energia é
gerada, mas não há como transmiti-la.

São essas as cenas desse governo, que empurra com a barriga as realidades, as
nossas necessidades e os nossos interesses. Caro deputado João Leite, vocês viram
a promessa do trem de alta velocidade. Não saiu nem do papel, mas já foram gastos
mais  de  R$1.000.000.000,00 com  o  imaginário  trem de alta  velocidade.  Agora,  a
promessa deles,  por  ser  ano eleitoral,  é  investir  nos metrôs.  Nem assim,  não há
sequer um metro de metrô construído em Minas Gerais, em Belo Horizonte.

Essas  são  as  cenas  a  que  assistimos  hoje  com  esse  governo.  São  cenas
deprimentes, que demonstram a desvalorização de nosso povo e de nosso Brasil,
que eles propagaram que seria o país da viabilidade econômica, o país que havia
superado suas crises. Infelizmente isso não ocorreu.

Hoje vemos programas no Brasil, como o chamado Programa de Aceleração do
Crescimento.  No entanto,  esse programa se tornou o programa de aceleração da
queda do Brasil. O PAC só foi possível em Cuba, por isso ele deveria ser chamado de
Programa  de  Aceleração  de  Cuba.  Construiu-se  um  porto,  em  que  investiram
R$800.000.000,00, e ele já está concluído, meu caro deputado João Leite. Esse porto
está concluído e foi inaugurado, mas isso é para o povo de Cuba. Com este governo,
o povo do Brasil e o povo mineiro não terá sequer uma obra. Nossas rodovias estão
todas esburacadas e nossos hospitais estão todos deteriorados. São essas as tristes
cenas a que assistimos com este governo federal.

Caro presidente, retornei a esta tribuna hoje para relatar, tristemente, o fracasso
que o governo federal tem deixado de herança para nosso povo e para falar sobre o
trabalho que fazemos, diariamente, nesta Casa, para trazer mais qualidade de vida
para nosso povo.

Sr. Presidente, encerro minhas palavras, pedindo a Deus que nunca nos deixe faltar
saúde e união para o povo mineiro, para que, neste ano, possamos realizar o sonho
de todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.



104
____________________________________________________________________________

O presidente (deputado João Leite) - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.
O deputado Rômulo Viegas* - Agradeço ao deputado João Leite e a todos que nos

assistem pela TV Assembleia. Venho, nesta tarde de terça-feira, com muita alegria,
compartilhar da grata satisfação de ver  nosso grande líder,  senador  Aécio Neves,
disparando nas pesquisas rumo à Presidência da República. Todos nós, de Minas
Gerais,  sabemos  que,  quem  conhece  Aécio  Neves  vota  nele.  Quem  conhece  o
trabalho sério dele, o trabalho de competência e de responsabilidade que ele fez em
Minas  Gerais,  vota  nele.  Nós,  do  PMDB,  temos  a  grata  satisfação  de ver  nosso
grande  líder,  senador  Aécio  Neves,  nessa  caminhada  rumo  à  Presidência  da
República, para mudar muitas coisas, atender a necessidade da população brasileira.

Estamos vendo a inflação passando o teto estabelecido como meta, estamos vendo
o Brasil viver um momento de insegurança, um momento em que a estatística traz
números elevados de criminalidade em todos os estados da Federação e em todas as
cidades  brasileiras.  Queremos  ver  nosso  grande  líder  administrando  o  Brasil  e
apresentando a este país o novo modelo de gestão pública, de gestão compartilhada,
no qual estados e municípios possam receber mais recursos públicos, e, com isso, é
claro, melhorar a qualidade de vida da população brasileira.

Faço  coro  com  todos  os  parlamentares  do  PSDB  desta  Casa,  cpm  todos  os
parlamentares da base aliada, mandando um grande abraço ao senador Aécio Neves.
Que Deus o abençoe, para que ele continue nessa caminhada viva, para que possa,
sim, comandar esta nação, trazendo melhores dias para o povo brasileiro.

Sr. Presidente, gostaria de abraçar meu particular amigo, o ex-prefeito de São João
del-Rei, Nivaldo Andrade, e o ex-vereador de São João del-Rei, Geraldinho Contador.
Também gostaria de ser solidário com o jogador Daniel Alves, do Barcelona e da
Seleção Brasileira, ao lamentar os graves atos de racismo, que assolam o mundo
inteiro.

Portanto, aqui, do Parlamento de Minas, que esta seja uma voz no sentido de ser
solidário com ele,  para  que possamos mostrar  ao  mundo mais  igualdade e  mais
respeito ao ser humano.

Antes de concluir, quero conceder aparte ao caro amigo particular, deputado Carlos
Mosconi.
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O  deputado  Carlos  Mosconi  (em  aparte)*  -  Deputado  Rômulo  Viegas,  quero
cumprimentá-lo  pelo  pronunciamento  muito  oportuno que V.  Exa.  começa a  fazer
abordando dois temas muito atuais e que têm muito a ver com o Brasil e com o que
estamos vivendo neste momento. Primeiramente, quero dizer que Daniel Alves teve
um espírito de brasilidade muito grande ao descascar a banana e comer. Na verdade,
ele  quase  mandou  às  favas  o  pessoal  que  jogou  a  banana  para  ele.  Foi
extremamente criativo e mostrou toda inteligência e simplicidade do nosso povo aqui.

Meu caro deputado Rômulo Viegas, também queria abordar o primeiro item do seu
pronunciamento. V. Exa. falou sobre o papel do senador Aécio Neves neste momento,
inclusive sobre as pesquisas que estão aparecendo agora: o crescimento evidente do
senador Aécio Neves nessas intenções de voto. Mas queria, sobretudo, manifestar a
V. Exa. a nossa admiração pelo senador, pelo modo como ele vem se mantendo e
conduzindo  essa  questão  da  CPI  da  Petrobras,  sem  fazer  grande  alarde  e  sem
prejulgar ninguém, apenas mostrando ao Congresso Nacional e ao Senado que é
preciso que essas coisas sejam esclarecidas. Sem paixão,  sem terrorismo algum,
mas com muita competência e com muita clarividência.

O Brasil precisa saber o que aconteceu. Ninguém está dizendo que aconteceu isso
ou aquilo. Foi uma má gestão? Então, vamos mostrar que foi isso. Extrapolou a má
gestão? Foi para o outro lado? Então vamos mostrar o outro lado. Houve problema de
corrupção? Então, vamos mostrar. Dizem: “Não. Vai ter de fazer uma CPI conjunta”.
Ora, CPI conjunta não leva a nada. “Então vamos fazer a CPI”. “Então, separem a
CPI”. “Querem fazer a CPI do metrô de São Paulo, da Alstom? Vamos embora, vamos
fazer”.  “CPI do cartel?”. O senador aceita, é o primeiro a assinar a CPI do cartel,
mostrando, portanto, que há uma absoluta isenção dele nessa questão. Aliás, obteve
o aval do Supremo. A ministra fez justiça e manteve a realização da CPI única sobre a
Petrobras.

Então,  quero  cumprimentar  V.  Exa.  pela  pertinência  e  oportunidade  de  seu
pronunciamento. Muito obrigado.

O deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, deputado Carlos Mosconi. V. Exa.,
que é um particular amigo do senador Aécio Neves, foi colega dele na Câmara como
deputado, foi o responsável pela Emenda nº 29, trazendo benefícios para a saúde do
povo brasileiro.
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Volto à origem do pronunciamento dizendo justamente isso. Todos nós conhecemos
o senador Aécio Neves. O Brasil precisa conhecê-lo melhor para que ele possa, sem
dúvida  alguma,  apresentar  a  sua  forma,  a  sua dedicação  à  política  nesses  anos
todos, dando bons exemplos para todos nós. O que lamentamos é que, às vezes,
alguma parte da população se deixe ser levada pelas injúrias, pelas calúnias que são
colocadas nas redes sociais. Queremos que você, que participa de rede social, fique
mais atento a essas calúnias e injúrias feitas contra o senador Aécio Neves. Procure
se informar melhor da vida dele. Procure se informar melhor do trabalho que ele fez
em  Minas  Gerais,  na  Câmara  Federal,  quando presidente,  e  várias  outras  tantas
ações políticas que engrandecem Minas Gerais e que, com certeza, irão engrandecer
o Brasil.

Temos  orgulho  de  defender  aqui  da  tribuna  do  Parlamento  de  Minas  Gerais  o
senador  Aécio  Neves.  Temos  orgulho  e  vamos  fazer  isso  sempre  porque  é  uma
referência na vida pública do Brasil e do mundo. Com os seus 54 anos de idade,
fazendo uma política com responsabilidade e seriedade, tenho certeza de que levará
para o Brasil muita gestão pública de qualidade e, claro, com bons resultados.

Mas, Sr. Presidente, quero ler parte de um pronunciamento do Sindicato Nacional
das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva,  o  Sinaenco Nacional,  pois
estou  muito  preocupado,  deputado  João  Leite,  com  essa  modificação  que  estão
pretendendo fazer nas leis de licitação, através do RDC, que é o Regime Diferenciado
de Contratações para obras públicas. Parece que a senadora do PT, Gleisi Hoffmann,
quer emendar o projeto colocando isso em todas as esferas de governo, em todas as
licitações e contratos públicos para obras e serviço de engenharia.

Nós  estamos preocupados  com isso porque facilita  cada vez mais  o desvio de
dinheiro  público.  Então,  quero  ser  solidário  com  os  arquitetos  e  engenheiros
consultores do Brasil, para que o Congresso Nacional reveja a Medida Provisória nº
630, evitando problemas sérios na gestão pública. Um dos pontos defendidos pelas
empresas  e  profissionais  de  arquitetura  e  engenharia  consultiva  é  justamente  a
independência do projeto e da construção em si. Ou seja, o projeto executivo é tido
como instrumento único e insubstituível para se obterem obras públicas de qualidade.
O  projeto  -  feito  pelo  setor  de  arquitetura  e  engenharia  consultiva  -  traz  em  si



107
____________________________________________________________________________

elementos finais, incluindo desenhos e plantas, que permitem que seja materializada
a obra, além de toda a orientação e os elementos de construção, desde as fundações
até os equipamentos mais sofisticados.

Na condição de engenheiro civil, quero realmente pedir aqui, do Parlamento, que os
deputados federais e senhores senadores evitem essa medida provisória,  que vai
facilitar  cada  vez  mais  o  desvio  de  dinheiro  público.  Lamentamos  isso.  Estamos
vendo denúncias em cima de denúncias de desvio de dinheiro público. A população
não aguenta mais todas as vezes os jornais e televisões dando notícias de contratos
superfaturados, de negociações feitas com dinheiro público.  Portanto, defendemos
que o projeto executivo abranja cada vez mais especificações técnicas, qualificação
de materiais e serviços, além de quantidades necessárias  para a entrega final  da
obra. De posse desse conjunto de elementos, administradores públicos e privados
podem realizar, sem riscos, a licitação da construção. Para contratar uma obra, eles
têm em mão o projeto com orçamento, o cronograma de execução. É bem comum,
aliás,  empresas responsáveis  pelo projeto serem contratadas para fiscalização da
obra  em  si,  visando  cada  vez  mais  aperfeiçoar  o  tempo  e  custos  finais.  Todos
sabemos que,  na prática,  o projeto executivo  garante transparência e controle  do
gasto público por parte do contratante e de todo o processo relacionado à construção,
formatada no processo licitatório.

Pelo novo regime, a contratação de novos empreendimentos pode chegar a bilhões
de reais e ser feita de forma integrada. Na prática, a contratação seria feita antes de
existir  um projeto, sendo adquirida inclusive a execução de uma obra. O setor de
arquitetura  e  engenharia  consultiva  preza por  que a  única  maneira,  a correta,  de
conhecer com precisão o que será feito seja a contratação do serviço de execução de
uma obra com base no projeto executivo completo, o que significa dizer que este
deve estar pronto antes de se licitar  a construção. O RDC vai contra essa lógica,
lançando mão da licitação integrada, ou seja, a construtora, o consórcio que vencer a
licitação pelo menor preço fica responsável pelo desenvolvimento do projeto e ainda
pela realização da obra. Ora, assim fica muito fácil. A construtora ganha por fazer o
projeto e depois vai poder fazer a obra. Isso é totalmente contrário ao que prevê a Lei
nº 8.666, a lei das licitações públicas.
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A tal agilidade na contratação, argumento básico para que o RDC seja estabelecido
como forma oficial de contratações de obras públicas, pode até funcionar no curto
prazo. Contudo, custará muito caro adiante. Pelo visto, conceitos de planejamento,
rigoroso e coerente, contratando adequada execução não estão sendo levados em
conta e ao critério máximo de relevância e importância por parte do governo federal.

Portanto, há de se alertar a população brasileira e os senhores da imprensa, que
gostam de fiscalizar onde está sendo aplicado o dinheiro público, como está sendo
aplicado, fiquem atentos porque, se aprovarem a Medida Provisória nº 630, a mesma
empresa  que  fez  o  projeto  vai  participar  da  licitação  e  poderá  ganhar  a  obra,
dificultando para outras empresas que não tiveram oportunidade de fazer o projeto
executivo.

Pela  experiência  que  tenho  como engenheiro  civil,  há  mais  de  30  anos,  como
professor, ensinando cálculo e planilhas orçamentárias para execução de obras para
os alunos de engenharia, lamentamos que o governo federal demonstre ineficiência
em planejamento e em administração. Esse Regime de Contratação de Serviços -
RDC - que querem imputar por meio da Medida Provisória nº 630 vai trazer, cada vez
mais, sérios problemas, conflitantes na aplicação de recursos públicos.

Portanto, Sr. Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, antes de encerrar, quero
deixar uma palavra de solidariedade ao jogador Daniel Alves e a todos àqueles que,
estando no exterior, estão sofrendo agressões e atos de racismo. Não dá mais para
conviver com esse tipo de coisa. Não dá mais para que governos aceitem esse tipo
de  agressão.  Lamentamos  profundamente  o  ocorrido  e  esperamos  que  medidas
severas sejam tomadas para pessoas que fazem esse tipo de agressão.

Encerrando, deixo um abraço a minha querida terra, São João del-Rei, e às demais
cidades  da  região  das  Vertentes.  Estamos  caminhando  juntos  para  continuar
trabalhando e defendendo as Minas Gerais, sonhando e transformando o sonho em
realidade para ver Aécio Neves comandar o Brasil.

* - Sem revisão do orador.
O presidente (deputado Doutor Wilson Batista) - Com a palavra, o deputado João

Leite.
O deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos acompanhando
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o nosso país, neste tempo, num momento de muita preocupação. Todos os brasileiros
estão muito preocupados com o destino do nosso país.

Fiz  uma reflexão,  Sr.  Presidente,  lembrando-me de  alguns  anos  atrás,  quando
cumpria mandato na Assembleia Legislativa e fora escolhido presidente de uma CPI
que apurou e investigou a facilitação na obtenção de carteira de habilitação. Lembro-
me de que, durante esse tempo, tinha um compromisso particular e faria algumas
palestras  no  Estado  de  Nova  Iorque.  Tive  a  oportunidade  de  conhecer  como
funcionava o departamento de motores e veículos de lá. Então, fui conhecer como se
dava a liberação de uma carteira de habilitação nesse estado. Lembro-me de que,
naquele departamento específico, em Nova Iorque, havia 62 procedimentos para que
o cidadão americano ou de outra parte do  mundo pudesse obter  sua carteira  de
habilitação.  Quem  colocou  aqueles  62  procedimentos?  Justamente  o  auditor  do
Estado  de  Nova  Iorque.  O  Estado  de  Nova  Iorque,  naquela  altura,  escolhia  um
auditor-geral  do  estado  que  escolhia,  nos  departamentos  e  nos  órgãos  da
administração, auditores que acompanhavam permanentemente os procedimentos de
cada um dos órgãos. Então, foi esse auditor do departamento de motores e veículos
do  Estado  de  Nova  Iorque  que  implantou  esse  sistema de  acompanhamento  da
gestão da liberação de carteira de habilitação.

Tentei propor no Estado de Minas Gerais, no governo do PT e do PMDB, emenda
constitucional  e legislação,  a partir  dessa comissão parlamentar  de  inquérito,  que
transformariam o nosso departamento de veículos em área administrativa, ligada à
Secretaria de Administração do Estado.

Quando o governador Aécio Neves assumiu o governo do Estado, em 2003, ele
implantou o mesmo modelo que existia no Estado de Nova Iorque. Ele colocou uma
auditora-geral  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Essa  auditora  escolheu  para  cada
departamento, para cada secretaria, para cada órgão e para cada empresa do Estado
um auditor. Ou seja, esse auditor não seria escolhido pelo titular do departamento ou
pelo secretário: ele seria escolhido pela auditora-geral do Estado. Eu era secretário
de Desenvolvimento Social, e,  na minha secretaria, havia um auditora. Na Ademg,
que administrava os estádios e que estava sob a minha administração, também havia
uma auditora. Na Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig
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- também havia um auditor. Quinzenalmente eu me reunia com esses auditores, que
me apresentavam os processos que estavam acontecendo dentro da secretaria, da
qual eu era o titular, bem como os processos que estavam acontecendo dentro dos
órgãos  pelos  quais  eu  era  o  responsável.  Portanto,  quinzenalmente  eu  fazia  um
acompanhamento. Se houvesse algum equívoco, se houvesse algum malfeito nos
procedimentos, imediatamente eu ficaria sabendo.

O deputado Rômulo Viegas era o secretário de Assistência Social do Estado. Ele
cuidava de recursos importantes, como os do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O
deputado  Rômulo  Viegas,  secretário  de  Assistência  Social,  tinha  um  auditor  que
acompanhava  o  procedimento  dos  gastos  dos  recursos  do  Fundo de  Amparo  ao
Trabalhador. Esta é a gestão moderna da administração pública.

O governador Aécio Neves implantou em Minas Gerais uma gestão moderna, uma
gestão de acompanhamento dos procedimentos, dos processos. Poderia até ocorrer
algum  desvio,  mas  saberíamos.  Impediríamos  o  desvio  do  recurso  público.  Nós
poderíamos, em tempo real, conhecer o que estava acontecendo. Diferentemente do
que estamos vendo em nosso país.

A cada momento, assustamo-nos com o malfeito, assustamo-nos com o desvio de
recursos públicos e com a gestão da Petrobras - empresa das mais queridas pelo
povo  brasileiro,  empresa  da  qual  o  povo  brasileiro  tem grande  orgulho.  Estamos
vendo que a nossa Petrobras tem sido gerida com muita irresponsabilidade. Como
fizeram a compra dessa refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos? Como fizeram
a compra dessa refinaria no Japão? Como gastaram, em uma refinaria totalmente
comprometida, dinheiro dos brasileiros? Já são R$2.000.000.000,00 de gastos dos
brasileiros.  Portanto,  temos  expectativa  de  que  o  País  assuma  uma  gestão
profissional, uma gestão que cuide dos recursos públicos. Esta é a nossa expectativa.

Sr.  Presidente,  agora  quero  tratar  de  outro  assunto.  Quero  tratar  de  algo  que
lamentamos  muito:  o  que  ocorreu  com  o  atleta  brasileiro  Daniel  Alves.  Mas  não
apenas com ele, pois estamos vendo atletas africanos, atletas brasileiros de origem
africana, os afro-brasileiros, sofrendo discriminação mundo afora.

É  interessante  que,  só  por  ser  jogador  de  futebol,  a  pessoa  já  sofre  um certo
preconceito. Alguns, infelizmente, acham que o jogador de futebol é menos do que os



111
____________________________________________________________________________

outros por ser um atleta. Hoje já mudamos muito essa concepção. Lembro-me de
que,  quando  eu  era  um  jovem  atleta,  corríamos  pelas  ruas  para  melhorar  o
condicionamento  físico,  e  muitas  pessoas,  passando  nos  carros  e  nos  ônibus,
gritavam: “Vai trabalhar,  vagabundo!”.  Esta era a visão que as pessoas tinham do
atleta profissional, achando que ele fazia alguma coisa que não era inteligente.

Somos agora surpreendidos com um mundo cada vez mais preconceituoso, racista,
xenófobo, que não respeita as diferenças. É dessa maneira que vemos grassar no
mundo o autoritarismo. Assim nasceu, assim cresceu no mundo o nazismo - e com o
apoio de muitos. Foi dessa maneira. Imaginavam os nazistas que eram melhores do
que os outros, talvez em função da altura, do cabelo, da cor da pele e da origem.
Então, imaginavam ser melhores do que os outros seres humanos. Vemos, agora,
alguns acharem que são melhores por causa da cor.  É dessa forma que nasce o
autoritarismo.

Esta Assembleia Legislativa discutirá, no dia 8 próximo, o tráfico humano. O tráfico
humano é mais rentável do que o tráfico de drogas. Estas, depois de utilizadas, são
consumidas, mas o ser humano, não. Às vezes, escraviza-se uma pessoa por 30
anos. Muitas vezes, pensamos que isso ocorre em função da cor. Não é porque a
pessoa é  africana.  É porque  muitos  seres humanos querem ser  mais  do  que os
outros. Foi dessa maneira que os judeus foram escravos por 430 anos no Egito. Os
egípcios escravizaram os judeus por 430 anos! Temos vergonha da escravidão no
Brasil, que passou de séculos, mas estamos falando de 430 anos de escravidão dos
judeus causada pelo povo egípcio.

Vemos agora, nos estádios de futebol, deputado Adelmo Carneiro Leão, grassar o
racismo e o preconceito. Imaginem o que estão sofrendo os atletas negros por este
mundo.  Estamos  falando  da  Europa,  daquilo  que  muitos  gostam  de  chamar  de
primeiro  mundo,  das  grandes  universidades,  Prof.  Rômulo  Viegas,  dos  grandes
pensadores, do Iluminismo e da Renascença. Estamos vendo práticas medievais na
Europa. É lamentável como estão sendo tratados os atletas de futebol. Um continente
que passou pelo Holocausto, perseguindo, matando os judeus, agora persegue os
atletas negros. Isso tem de ser denunciado. Essas pessoas têm de ser denunciadas,
porque  se  sentem  melhores  do  que  as  outras.  É  lamentável  o  que  estamos
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acompanhando no mundo. Espero que a reação seja do tamanho da afronta que as
pessoas estão sentindo e recebendo no mundo neste momento. Esperamos que a
resposta  seja  mesmo o  banimento  dos  estádios  de  futebol.  Essas  pessoas  não
contribuem nada,  porque o  futebol  é  um esporte amado pela população mundial.
Lamento,  então,  que isso venha acontecendo -  e com atletas  brasileiros,  como o
Daniel Alves. É lamentável isso ocorrer no mundo em um esporte que todos amamos
tanto, o futebol. Amamos os atletas, e eles têm de ser respeitados. Muito obrigado, Sr.
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.

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  7.787 a 7.789/2014,
da  Comissão  de  Direitos  Humanos. Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do
Regimento Interno.

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

nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária - aprovação, na 5ª Reunião
Ordinária,  em 23/4/2014,  dos Projetos de Lei nºs 5.004/2014, do deputado Dalmo
Ribeiro Silva, e 5.008/2014, do deputado Paulo Guedes, este com a Emenda nº 1, da
Comissão  de  Justiça;  e  de  Segurança  Pública  -  na  12ª  Reunião  Ordinária,  em
29/4/2014, rejeição do Requerimento nº 7.718/2014, da Comissão de Transporte, e
aprovação dos Requerimentos nºs 7.627 a 7.629, 7.631 a 7.633, 7.635 a 7.638 e
7.706  a  7.710/2014,  do  deputado  Cabo  Júlio,  7.630,  7.642  a  7.645  e  7.711  a



113
____________________________________________________________________________

7.713/2014, do deputado Sargento Rodrigues, e 7.639 a 7.641/2014, do deputado
Ivair Nogueira (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento

Interno,  requerimento  do  deputado  Hélio  Gomes  em  que  solicita  a  retirada  de
tramitação do Projeto de Lei nº 5.035/2014 (Arquive-se o projeto.).

Questão de Ordem
O deputado Cabo Júlio - Quero, rapidamente, expressar minha indignação com o

Comando da Polícia Militar, sendo mais expressivo, com a Cel. Cláudia, comandante
de  policiamento  da  capital,  e  com  o  Cel.  Carvalho,  comandante  de  policiamento
especial. Isso porque na semana passada o Sd. Átila Conde reagiu a um assalto na
Drogaria Araujo, no Bairro Luxemburgo. Ele se encontrava dentro da drogaria; houve
um assalto, ele reagiu, foi baleado e se encontra internado. A primeira coisa é que
ele, baleado, foi socorrido e levado para o Hospital João XXIII, de onde se tentou uma
vaga  para  o  Hospital  da  Polícia  Militar.  Não  conseguiu  a  vaga,  então  continuou
internado no Hospital de Pronto Socorro. Por influência da família dele, conseguiram
levá-lo para o Hospital Biocor. O que acontece, Sr. Presidente? Olhe, trata-se de um
soldado que foi baleado numa ação legítima, reagindo como policial, e não havia uma
ambulância para levar esse policial para o Biocor. Se não fosse por uma boa vontade,
um coração generoso da assistente social, ele teria que, mesmo baleado, arrumar
recurso para pagar por esse transporte. Tudo bem, feito isso, o que mais nos indigna?
Há dias, morreu um traficante no Bairro Jardim Vitória. Havia suspeita de que poderia
ser  ou  não um policial  que havia  matado esse bandido.  A Cel.  Cláudia  e  o  Cel.
Carvalho  foram  até  a  casa  do  bandido,  do  traficante,  e  disseram  que  “não,  nós
viemos  aqui  trazer  a  nossa  solidariedade,  nós  vamos  apurar”.  Mas  até  agora
nenhuma dessas autoridades foi visitar o soldado baleado. Nós somos muito bons
para jogar para a plateia, mas, quando um colega foi morto em serviço, ou quando é
baleado, nem a Cel. Cláudia, nem o Cel. Carvalho nem ninguém do comando vão lá
visitar o soldado. Estou aqui indignado, Sr. Presidente, com um e-mail do soldado que
diz  o  seguinte:  “Do alto  escalão,  não recebi  nenhuma visita,  mas chegou a meu
conhecimento que tanto a corregedoria quanto o CPC foram até a Drogaria Araujo
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para saber  se eu estava trabalhando lá 'de bico'”.  Ora,  o chefe da  segurança da
Drogaria Araujo é o Cel. Renato, ex-comandante-geral, e ele não contrata militar da
ativa  -  e  está  certo.  Mas  a  preocupação  do  comando da polícia  é  verificar  se  o
soldado  estava  errado.  E  ninguém  foi  ao  hospital  para  verificar  se  ele  estava
precisando de ajuda, se precisava de uma ambulância para ir para casa, se precisava
de medicamento. Então, essa hipocrisia faz o soldado dizer o seguinte: “Apoio, recebi
apenas de amigos e familiares, já que fui ignorado pela sociedade que tentei defender
e pela instituição à qual pertenço, de que, no momento, sinto asco”. É a palavra do
soldado. Então, nossa solidariedade ao Sd. Átila Conde, que está internado baleado
porque foi socorrer a Drogaria Araujo quando de um assalto no Bairro Luxemburgo.
Além disso, registro nossa indignação com o comando da polícia, que, quando é um
bandido que está sendo baleado, faz questão de levar a solidariedade estatal e do
comando, mas, quando é um dos seus, trata-o como lixo. Então, ao soldado, nota 10,
e a esses integrantes da instituição que não tiveram sequer o cuidado de visitá-lo,
repito a mesma palavra do soldado: o nosso asco.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez,  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  880,  904,  1.836  e
2.714/2011 e 3.720/2013 (À sanção).

Votação de Requerimentos
O  presidente  -  Requerimento  da  Comissão  de  Participação  Popular  em  que,

atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº 1.868/2013, do Parlamento Jovem de
Minas 2013, solicita seja encaminhado ao superintendente regional do Departamento
Nacional  de  Produção Mineral  -  DNPM -  pedido  de  informações  sobre  as  ações
efetivadas e em implantação no Estado para a integração entre a gestão de recursos
hídricos e a gestão de águas minerais, prevista na Resolução do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos nº 76, de 2013, referente a pesquisa, alvarás de pesquisa e
portarias de lavra para água mineral, termal, gasosa, potável de mesa ou destinada a
fins balneários. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Participação  Popular  em  que  solicita  seja
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encaminhado à presidência da Associação Mineira de Municípios - AMM - pedido de
providências para que os municípios associados sejam orientados a obedecer aos
parâmetros  mínimos  dispostos  na  Lei  de  Uso  e  Ocupação  do  Solo  Municipal,
referentes à reserva de área permeável em edificações. Em votação, o requerimento.
As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular em que, atendendo à Proposta
de Ação Legislativa nº 1.868/2013, do Parlamento Jovem de Minas 2013, solicita seja
encaminhado à Associação Mineira de Municípios - AMM - pedido de providências
para que os municípios associados sejam estimulados a beneficiar com descontos no
IPTU as edificações que tenham sistemas sustentáveis, tais como coleta e reúso de
água pluvial,  aquecimento  solar,  coleta  seletiva e área permeável  acima do limite
disposto em lei. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular em que, atendendo à Proposta
de Ação Legislativa nº 1.868/2013, do Parlamento Jovem de Minas 2013, solicita seja
encaminhado à Associação Mineira de Municípios - AMM - pedido de providências
para orientar os municípios associados sobre a necessidade legal de recuperar e
remediar os vazadouros, lixões e áreas degradadas pela disposição inadequada de
resíduos sólidos, de acordo com o disposto na Lei nº 18.031, de 2009. Em votação, o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular em que, atendendo à Proposta
de Ação Legislativa nº 1.869/2013, do Parlamento Jovem de Minas 2013, solicita seja
encaminhado à Associação Mineira de Municípios - AMM - pedido de providências
para estimular os municípios a incorporarem o tema da reciclagem de óleos vegetais
nos planos municipais de gestão integrada de resíduos. Em votação, o requerimento.
As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular em que, atendendo à Proposta
de Ação Legislativa nº 1.869/2013, do Parlamento Jovem de Minas 2013, solicita seja
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encaminhado à Associação Mineira de Municípios - AMM - pedido de providências
para  que  incentive  os  municípios  a  realizar,  no  âmbito  das  políticas  públicas
municipais,  programas  e  ações  para  o  desenvolvimento  de  hortas  e  viveiros  de
mudas  cultivadas  com  o  uso  de  adubos  orgânicos  e  compostagem,  nos  quais
trabalhem pessoas em cumprimento de pena alternativa de prestação de serviços
comunitários, com a destinação dos produtos que menciona e cujos produtos sejam:
a) doados a pessoas carentes que auxiliam na produção e cultivo; b) direcionados
para  reflorestamento  e  recuperação de áreas  degradadas ou c)  para  geração de
renda, visando à manutenção da área de cultivo. Em votação, o requerimento. As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular em que, atendendo à Proposta
de Ação Legislativa nº 1.870/2013, do Parlamento Jovem de Minas 2013, solicita seja
encaminhado à Associação Mineira de Municípios - AMM - pedido de providências de
modo  a  incentivar  os  municípios  mineiros  a  utilizar  materiais  que  permitam  a
infiltração de água no solo quando do calçamento das vias públicas. Em votação, o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular em que, atendendo à Proposta
de Ação Legislativa nº 1.870/2013, do Parlamento Jovem de Minas 2013, solicita seja
encaminhado à Associação Mineira de Municípios - AMM - pedido de providências
para orientar os municípios mineiros a priorizar o transporte por meio de bicicletas em
seus planos de mobilidade urbana, exigidos pela Lei Federal nº 12.587, de 2012, que
institui  as  diretrizes  da  Política  Nacional  de  Mobilidade  Urbana.  Em  votação,  o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Transporte  em que  solicita  seja  encaminhado 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.  Em
votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento  da  Comissão  de  Transporte  em que  solicita  seja  encaminhado à
empresa pública Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A.- Metrominas pedido de
informações sobre a sondagem realizada em 2012 e 2013, visando a ampliação do
metrô de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Transporte  em que  solicita  seja  encaminhado à
BHTrans  pedido  da  cópia  do  documento  que  comprova  que  as  viúvas  dos
permissionários  de  táxi  foram  informadas  sobre  a  cassação  da  autorização  para
circulação de táxi em Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. As deputadas e os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)  Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Transporte  em que  solicita  seja  encaminhado à
BHTrans pedido da relação dos nomes das empresas que prestam serviço de táxi no
município de Belo Horizonte e a quantidade de permissões que cada uma possui. Em
votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Esporte  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  UFMG,  em  especial  se  foi
alocado  recurso  visando  à  construção  de  um  alojamento  e,  em  caso  negativo,
propondo-se  a  sua  inclusão.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)  Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja encaminhado
ao presidente da Associação Quilombolas Brejo dos Crioulos, à Comissão da Pastoral
da Terra e à Rede Nacional  de Advogados Populares pedido de providências  em
relação aos recorrentes conflitos agrários em terras quilombolas nos Municípios de
São  João  da Ponte,  Varzelândia  e  Verdelândia.  Em  votação,  o  requerimento.  As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja encaminhado
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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 Santa Tereza, em Belo Horizonte. Em votação, o requerimento.
As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Requerimento da Comissão de Defesa do
Consumidor  em  que  solicita  seja  encaminhado  às  empresas  concessionárias  de
serviços de telefonia fixa e móvel pedido de providências para que seja possibilitado
ao consumidor a identificação da operadora de telefonia responsável pelo número de
telefone  discado,  já  no  início  da  comunicação.  Em  votação,  o  requerimento.  As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja
encaminhado  às  empresas  de  telefonia  com  sede  em  Belo  Horizonte  pedido  de
providências para que promovam a retirada de cabos telefônicos remanescentes de
redes desativadas na Vila Souza Aguiar, localizada no Bairro Caetano Furquim, nesse
município. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja
encaminhado à Ferrovia Centro Atlântica pedido de informações sobre o prazo para
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,  no  Município  de  Belo  Horizonte.  Em  votação,  o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria  de Administração Regional  Leste da Prefeitura 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. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Vale  S.A.  pedido  de  informações  sobre  a  execução  dos  projetos
oriundos das compensações ambientais na Vila Souza Aguiar, localizada no Bairro
Caetano  Furquim,  no  Município  de  Belo  Horizonte,  especificando-se  o  teor  das
compensações eventualmente executadas e as futuras, bem como o respectivo prazo
para sua efetiva implementação.  Em votação,  o requerimento.  As deputadas e os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)  Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria Adjunta de Regulação Urbana de Belo Horizonte pedido
para que envie cópia do documento intitulado Cadastro de Planta referente ao Bairro
Montes  Claros,  situado  na  região  Nordeste  de  Belo  Horizonte.  Em  votação,  o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente em que solicita seja encaminhado à
Agência Nacional de Águas pedido 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,  da  referida  agência,  para  a  utilização  no  empreendimento
minerário Vale do Rio Pardo, no Município de Grão- Mogol, atualmente em fase de
licenciamento ambiental junto ao Ibama. Em votação, o requerimento. As deputadas e
os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Segurança  Pública  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais pedido para
que  envie  cópia  do  relatório  psicossocial  feito  pela  servidora  Gigliane  sobre  as
condições  psicológicas  dos  policiais  federais  de  Minas  Gerais.  Em  votação,  o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da deputada Liza Prado em que solicita a inclusão em ordem do dia
do  Projeto  de  Lei  nº  849/2011.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)  Aprovado.
Cumpra-se.
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Requerimento  nº  2.004/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja
encaminhado às  Secretarias  de  Planejamento  e  de  Desenvolvimento  Econômico
pedido  de  informações  sobre  eventuais  estudos  do  governo  do  Estado  sobre  a
importação  de  aço  inox  e  seu  impacto  na  economia  mineira  e  no  Vale  do  Aço,
especialmente  em  Timóteo.  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 2.046/2011, da Comissão de Participação Popular, em que solicita
seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre as ações
desse órgão com o objetivo de erradicar  o analfabetismo. 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 2.143/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
encaminhado  à  Advocacia-Geral  do  Estado  pedido  de  informações  sobre  a
possibilidade de convivência entre monumento natural do Estado e parque nacional,
submetidos à regência da Lei Federal nº 9.985, de 2000, que dispõe sobre o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. 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 2.159/2011, da Comissão de Direitos Humanos, que solicita  seja
encaminhado à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  e  ao  Instituto  de  Terras  de
Minas  Gerais  pedido  de  informações  sobre  as  reclamações  dos  pequenos
proprietários e posseiros da região de Grão-Mogol, conforme denúncias apresentadas
na  60ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão,  em  Montes  Claros.  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  2.404/2012,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao DER-MG pedido de informações, que menciona, sobre o transporte



121
____________________________________________________________________________

coletivo entre os Municípios de São Miguel do Anta e Viçosa, operado pela empresa
Vale do Piranga. 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  2.500/2012,  da  Comissão  de  Transporte,  que  solicita  seja
encaminhado à  Secretaria  Extraordinária  de  Gestão  Metropolitana  pedido  de
informações  sobre  a  pesquisa  Censo  do  Transporte,  realizada  em  Ribeirão  das
Neves, e de cópia da referida pesquisa. 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 2.747/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
encaminhado à  Copasa-MG  pedido  de  informações  sobre  o  modelo  Sistema  de
Gestão  Ambiental  e  a  análise  dos  resultados  obtidos,  a  fim  de  identificar  que
melhorias  ambientais  vêm  sendo  alcançadas.  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  3.002/2012,  da  Comissão  de  Justiça,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de informações sobre os trechos
de rodovia abrangidos pelas ações do Caminhos de Minas nos anos de 2012 e 2013.
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 4.216/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita a
inserção nos anais da Casa do artigo "Sérgio Miranda, suave guerreiro", de autoria da
jornalista Tereza Cruvinel, publicado na revista Retrato do Brasil, nº 66, de janeiro de
2013. 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. Cumpra-se.

Requerimento nº  4.239/2013,  do deputado Marques  Abreu,  em que solicita  seja
encaminhado ao  Comando-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de
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informações  sobre  a  fiscalização  da  segurança  em  estabelecimentos  abertos  ao
público,  especialmente:  1 -  se o número de agentes é suficiente para fiscalizar  a
segurança  e  se  há  e  quais  são  os  projetos  e  metas  em  andamento  visando  ao
aumento desse quantitativo; 2 - o número de vistorias e inspeções e de autos de
infração  ou  de  interdição  lavrados  em  decorrência  dessas  ações  nos  últimos  12
meses; 3 - o total dos valores das multas aplicadas nos últimos 12 meses; 4 - as
medidas que vêm sendo adotadas para intensificar a fiscalização, especialmente dos
alvarás  dos  estabelecimentos.  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 4.346/2013, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja  encaminhado à  Corregedoria  da  PMMG  pedido  de  informações  sobre  as
providências tomadas quanto à Ficha de Atendimento nº 2.012, em que figura como
solicitante o Sr. Antonio Marcos di Paula Alves e Silva. 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 4.408/2013, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja  encaminhado à  Subsecretaria  de  Assuntos  Prisionais  pedido  de  informações
sobre os motivos da demissão do Sr.  Luciano Avlis  Marioley,  agente penitenciário
lotado no presídio de Barbacena até 4/12/2012, especificando se a referida demissão
estaria  relacionada à  denúncia encaminhada pelo  citado profissional  ao  Ministério
Público  da  Comarca  desse  município  sobre  irregularidades,  violências  e  outras
violações de direitos fundamentais no citado presídio. 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 7.034/2014, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de informações sobre os valores e
procedimentos adotados pela Polícia no pagamento de honorários a seus servidores
por sua participação em bancas examinadoras, com especificação sobre os critérios
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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. 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  7.054/2014,  da  Comissão  de  Transporte,  em que solicita  seja
encaminhado à secretária  de Desenvolvimento Econômico pedido de  informações
sobre o cronograma de implantação do programa Minas Comunica II.  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  7.090/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre
a existência no Estado de políticas públicas e programas de acesso a cães-guias
para  pessoas  com  deficiência.  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 7.189/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Secretaria  de Defesa Social pedido de informações sobre as
providências tomadas em decorrência das denúncias de abuso de poder e violência
policial que teriam ocorrido no Município de Felixlândia. 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 7.190/2014, da Comissão de Segurança Pública, que solicita seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil  e ao Comando-Geral da PMMG pedido de
informações sobre o total de drogas, explosivos e armas de fogo apreendidos nos
últimos  três  anos  no  Estado,  especificando-se  os  tipos  e  a  quantidade  de
entorpecentes  apreendidos  em  cada  ano.  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.
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Discussão e Votação de Indicações
O presidente - Votação, em turno único, da Indicação nº 64/2012, do nome do Sr.

Sérgio Rodrigues Leonardo para compor o Conselho de Defesa Social. A Comissão
Especial opina pela aprovação do nome. Em votação, a indicação. As deputadas e os
deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Oficie-se ao
governador do Estado.

Votação, em turno único, da Indicação nº 65/2012, do nome da Sra. Vilma Tomaz
para  compor  o  Conselho  de  Defesa  Social.  A  Comissão  Especial  opina  pela
aprovação do nome. Em votação, a indicação. As deputadas e os deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada.  Oficie-se ao governador  do
Estado.

Votação, em turno único, da Indicação nº 66/2012, do nome do Sr. Rogério Jorge de
Aquino e Silva para compor o Conselho de Defesa Social. A Comissão Especial opina
pela aprovação do nome. Em votação, a indicação. As deputadas e os deputados que
a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Oficie-se ao governador do
Estado.

Votação, em turno único, da Indicação nº 67/2012, do nome do Sr. Marcus Vinícius
Gonçalves da Cruz para compor o Conselho de Defesa Social. A Comissão Especial
opina  pela  aprovação  do  nome.  Em  votação,  a  indicação.  As  deputadas  e  os
deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Oficie-se ao
governador do Estado.

2ª Fase
O presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
- Vem à Mesa:

ACORDO DE LÍDERES
A totalidade dos líderes com assento nesta Casa acordam sejam retirados da pauta

das reuniões de hoje o Projeto de Resolução nº 5.026/2010 e os Projetos de Lei nºs
4.738/2013 e 5.075 e 5.076/2014.

Sala das Reuniões, 29 de abril de 2014.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
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Mesa da Assembleia, 29 de abril de 2014.
Dinis Pinheiro, presidente.

Discussão e Votação de Proposições
O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 4.309,
4.331 e 4.552/2013 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do deputado Braulio Braz
em que solicita inversão de pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº
4.683/2013 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão.
Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do
deputado Doutor Wilson Batista em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de
modo que o Projeto de Lei nº 5.164/2014 seja apreciado em segundo lugar entre as
matérias em fase de discussão e que as Propostas de Emenda à Constituição nºs
59/2013 e 39/2012 sejam apreciadas em último lugar, nessa ordem. Em votação, o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro -  Presidente,  poderíamos  fazer  a

recomposição de quórum?
O presidente  -  É  regimental.  A presidência  solicita  ao  secretário  que proceda à

chamada dos deputados para a recomposição de quórum.
O secretário (deputado Rômulo Viegas) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 39 deputados. Portanto, há quórum para

votação.
Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.309/2013, do deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dores de Campos o
imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1º turno. A presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
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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 - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil
Pereira - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz
Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Pompílio Canavez -
Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio
- Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O deputado Hélio Gomes - Sr. Presidente, registre meu voto “sim”.
O presidente - Está computado. Votaram “sim” 37 deputados, que, somados aos 5

em comissão, totalizam 42 parlamentares. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o
Projeto  de  Lei  nº  4.309/2013  na  forma  do vencido  em  1º  turno.  À  Comissão  de
Redação.

Questão de Ordem
O deputado Luiz  Humberto  Carneiro  -  Sr.  Presidente,  pela  ordem. Fizemos um

acordo na tarde de hoje entre todos os partidos e precisamos da presença de todos
aqui.  São  mais  de  20  projetos  de  deputados  em  pauta.  Assim,  a  presença  dos
deputados é necessária, já que haverá uma votação após a outra. Do contrário vai
ficar difícil para todos nós. Obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.331/2013, do deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Extrema
o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. 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
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registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O  presidente  -  Votaram  apenas  33  deputados.  Portanto,  não  há  quórum  para

votação. A presidência a torna sem efeito e vai renovar a votação. Em votação, o
projeto, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco
- Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio
de Castro - Elismar Prado - Gil Pereira - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco
- João Leite - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário
Henrique Caixa - Marques Abreu - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas
-  Sebastião  Costa  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -  Ulysses  Gomes  -  Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Voto “sim”, Sr. Presidente.
O deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, não funcionou. Meu voto é “sim”.
O deputado Adelmo Carneiro Leão - Presidente, meu voto é “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 38 deputados, que, somados à

presidência, totalizam 39 parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em
votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio
Moreira -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Dilzon  Melo  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -
Elismar Prado - Gil Pereira - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite
- Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa
- Marques Abreu - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Wander Borges.
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O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº
4.331/2013 com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei  nº 4.552/2013, do deputado Alencar da
Silveira Jr., que altera o art. 2º da Lei nº 6.074, de 17/4/1973, que altera o Decreto-Lei
nº 1.627, de 12/1/1946. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto, salvo emenda. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio
Moreira - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil Pereira -
Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de Andrada -
Liza  Prado  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Mário  Henrique Caixa  -  Marques  Abreu -
Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander
Borges.

O presidente - Votaram “sim” 38 deputados, que, somados à presidência, totalizam
39 parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº
1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio
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Moreira -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Dilzon  Melo  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -
Elismar Prado - Gil Pereira - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Lafayette
de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques
Abreu  -  Pompílio  Canavez  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -
Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O presidente - Votaram “sim” 37 deputados, que, somados aos 3 em comissão,
totalizam 40 parlamentares. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado,
em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.552/2013 com a Emenda nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 4.810/2013, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica o Convênio nº 116/2013, celebrado no âmbito do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 11/10/2013. 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 - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil
Pereira - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de
Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques
Abreu - Pompílio Canavez -  Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda
- Wander Borges.

O presidente - Votaram “sim” 38 deputados, que, somados à presidência, totalizam
39 parlamentares. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 4.923/2014, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica o Convênio ICMS nº 109/2013, de 5/12/2013,
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celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. 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 - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro
Silva -  Dilzon Melo  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte Bechir  -  Elismar  Prado -  Gil
Pereira - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de
Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques
Abreu - Pompílio Canavez -  Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda
- Wander Borges.

O presidente - Votaram “sim” 38 deputados, que, somados à presidência, totalizam
39 parlamentares. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 4.924/2014, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica o Convênio ICMS nº 53, de 19/7/2013, celebrado
no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. 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 - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir  - Elismar Prado - Gil  Pereira - Hélio
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Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Liza
Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Pompílio
Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O presidente - Votaram “sim” 37 deputados, que, somados aos 2 em comissão,
totalizam 39 parlamentares. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 4.925/2014, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica o Convênio ICMS nº 100, de 7/8/2013, celebrado
no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. 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 - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar
Prado -  Gil  Pereira - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio -  Inácio Franco -  João Leite -
Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 4.926/2014, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica os Convênios ICMS nºs 111, 114, 123 a 125, 130,
133  e  135,  de  11/10/2013,  e  136  a  140,  145,  146,  149  e  154,  de  18/10/2013,
celebrados  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de



132
____________________________________________________________________________

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 - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar
Prado -  Gil  Pereira - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio -  Inácio Franco -  João Leite -
Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 4.927/2014, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica os Convênios ICMS nºs 59 a 62, 65 a 73, 75 a
77, 79, 87, 88, 91 e 95, de 26/7/2013, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de
Política Fazendária - Confaz. 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 - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil
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Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite -
Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 5.027/2014, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica os Convênios ICMS nºs 158, 163, 164, 167 e
176,  de  6/12/  2013,  celebrados  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária - Confaz. 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 - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar
Prado - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
João Leite - Lafayette de Andrada -  Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro -  Mário
Henrique Caixa - Marques Abreu - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas
-  Sávio  Souza Cruz -  Sebastião  Costa -  Tenente  Lúcio  -  Tiago Ulisses -  Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 5.028/2014, da Comissão de
Fiscalização  Financeira,  que  ratifica  o  Convênio  ICMS  nº  6/2014,  celebrado  pelo
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em 15/1/2014. A presidência vai
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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 - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Dilzon Melo -
Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil Pereira -
Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de Andrada -
Liza  Prado  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Mário  Henrique Caixa  -  Marques  Abreu -
Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander
Borges.

O presidente - Votaram “sim” 38 deputados, que, somados à presidência, totalizam
39 parlamentares. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 5.029/2014, da Comissão de
Fiscalização  Financeira,  que  ratifica  o  Convênio  ICMS  nº  4/2014,  celebrado  pelo
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em 15/1/2014. 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 - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil Pereira -
Gustavo  Corrêa  -  Hélio  Gomes  -  Hely  Tarqüínio  -  Inácio  Franco  -  João  Leite  -
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Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 5.061/2014, da Comissão de
Fiscalização  Financeira,  que  ratifica  o  Convênio  ICMS  nº  191,  de  17/12/2013,
celebrado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz.  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 - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil
Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite -
Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 5.062/2014, da Comissão de
Fiscalização  Financeira,  que  ratifica  o  Convênio  nº  189/2013,  celebrado  pelo
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em 17/12/2013.  A presidência
vai  submeter a matéria a votação pelo processo nominal,  de conformidade com o
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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 - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil
Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite -
Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 5.063/2014, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que ratifica o Convênio nº 9/2014, celebrado pelo Conselho
Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em 27/1/2014. 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 - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil
Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite -
Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa -
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Marques Abreu - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes
- Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.984/2013, do deputado Antônio Carlos
Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pimenta o imóvel que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil
Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite -
Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes
- Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.984/2013 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.376/2013,  do  deputado  Duilio  de
Castro,  que autoriza  o Poder  Executivo a  doar  ao Município de São Francisco o
imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1º turno. A presidência vai submeter a matéria a
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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 - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago -  Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -  Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado
- Gil Pereira - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de
Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques
Abreu - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes -
Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.376/2013 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.378/2013,  do  deputado  Carlos
Mosconi, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coqueiral o imóvel
que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do
projeto na forma do vencido em 1º turno.  A presidência vai  submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,
c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Bosco - Braulio Braz - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson
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Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil Pereira - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz
Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca
Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda
- Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.378/2013 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.406/2013,  do  deputado  Gustavo
Valadares,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Passabém  o
imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Bosco - Braulio Braz - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson
Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil Pereira - Hélio Gomes -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz
Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca
Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda
- Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.635/2011, do deputado Anselmo José



140
____________________________________________________________________________

Domingos,  que dispõe sobre a criação do programa estadual  para identificação e
tratamento da dislexia na rede oficial de educação. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº
2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A
Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2,
da  Comissão de Educação.  A presidência vai  submeter  a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da
Constituição do Estado.  A fim  de proceder  a  votação pelo  processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 2.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Bosco - Braulio Braz - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson
Batista - Duarte Bechir  -  Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil  Pereira -  Gustavo
Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier
- Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa
- Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio
-  Rômulo  Viegas  -  Sávio  Souza  Cruz -  Sebastião  Costa  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago
Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o Substitutivo nº 2. Com aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o
Substitutivo  nº  1.  Está,  portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº
1.635/2011 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Educação.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.729/2011,  do  deputado Leonardo
Moreira,  que  dispõe  sobre  a  prevenção  e  combate  às  doenças  associadas  à
exposição  solar  do  trabalhador  rural,  do  pescador  e  do  aquicultor  e  dá  outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A  Comissão  de  Saúde  opina  pela
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aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Bosco - Braulio Braz - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson
Batista - Duarte Bechir  -  Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil  Pereira -  Gustavo
Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier
- Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa
- Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio
-  Rômulo  Viegas  -  Sávio  Souza  Cruz -  Sebastião  Costa  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago
Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei
nº 1.729/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Saúde.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.819/2011, do deputado Fábio Cherem,
que dispõe sobre a obrigatoriedade da exposição em todas as unidades de saúde de
cartaz  informativo  sobre  a  distribuição  gratuita  de  medicamentos  e  dá  outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A  Comissão  de  Saúde  opina  pela
aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1.
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- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago -  Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -  Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado
- Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João
Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Lafayette  de  Andrada  -  Liza  Prado  -  Luiz  Humberto
Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -
Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei
nº 1.819/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Saúde.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.875/2011,  do  deputado Leonardo
Moreira, que torna obrigatória a afixação de cartazes em todos os estabelecimentos
de comercialização de passagens aéreas no Estado, informando sobre o inteiro teor
dos arts. 47 e 48 da Resolução Anac nº 9, de 5/7/2007, e dá outras providências. A
Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do
Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça.  A presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do
art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo
processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda
não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,
em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco
- Braulio Braz - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte
Bechir - Elismar Prado - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio -
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Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado -
Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac -
Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander
Borges.

O presidente - Votaram “sim” 38 deputados, que, somados à presidência, totalizam
39 parlamentares. Está aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 1.875/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão da
Pessoa com Deficiência.

Votação,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  2.148/2011,  da deputada Ana Maria
Resende, que institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno  do  Espectro  Autista.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresenta. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Bosco - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duilio de
Castro - Elismar Prado - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado -
Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac -
Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
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aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei
nº 2.148/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão da Pessoa com Deficiência.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.460/2011, do deputado Delvito Alves,
que dispõe sobre preferência de tramitação aos procedimentos judiciais que tenham
como  objeto  a  adoção  de  menores.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela
constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  do  Trabalho  opina  pela  aprovação  do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta.  A presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do
art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo
processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda
não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,
em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Bosco - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte
Bechir  - Duilio  de Castro - Elismar Prado - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely
Tarqüínio -  Inácio Franco -  João Leite -  Lafayette de Andrada -  Liza Prado -  Luiz
Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Pompílio Canavez -
Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio
- Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  36  deputados,  que,  somados  à  presença  dos
deputados  Adelmo  Carneiro  Leão,  Gil  Pereira  e  Paulo  Lamac,  totalizam  39
parlamentares.  Está aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 2.460/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão do
Trabalho.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.832/2012, da deputada Liza Prado, que
torna obrigatória a informação ao paciente sobre todos os dados de procedência das
próteses implantadas nos pacientes e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresenta.  As  Comissões  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  opinam  pela



145
____________________________________________________________________________

aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco
- Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado
- Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor
Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique
Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel
Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago
Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O presidente - Votaram “sim” 37 deputados, que, somados aos 2 em comissão,
totalizam  39  parlamentares.  Está  aprovado  o  Substitutivo  nº  1.  Está,  portanto,
aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.832/2012 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Saúde.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.905/2012, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Mineiro de Agropecuária o imóvel
que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. A presidência vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico  no  terminal  e,  em seguida,  registrem seu voto.  Em votação,  o projeto,
salvo emenda.



146
____________________________________________________________________________

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago -  Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -  Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil Pereira - Gustavo
Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier
- Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa
- Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Viegas -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes
- Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago -  Bonifácio Mourão -  Bosco -  Dalmo Ribeiro Silva -  Dilzon Melo -
Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil Pereira -
Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - João
Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário
Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Romel Anízio -
Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses
- Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
2.905/2012 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.996/2013,  do  deputado Leonardo
Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guarará o imóvel que
especifica. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
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conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago -  Bonifácio Mourão -  Bosco -  Dalmo Ribeiro Silva -  Dilzon Melo -
Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio
Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Liza
Prado -  Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -  Paulo
Lamac -  Pinduca Ferreira -  Romel Anízio  -  Rômulo Viegas -  Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda
- Wander Borges.

O presidente - Votaram “sim” 38 deputados, que, somados à presidência, totalizam
39 parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº
1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago -  Bonifácio Mourão - Bosco - Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor Wilson
Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gustavo Corrêa - Hélio
Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de
Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques
Abreu -  Paulo Lamac -  Pinduca Ferreira - Romel Anízio -  Rômulo Viegas - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes -
Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  37  deputados,  que,  somados  à  presença  dos
deputados Dilzon Melo, Gil Pereira e Vanderlei Miranda, totalizam 40 parlamentares.
Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei
nº 3.996/2013 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.
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Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.179/2013, do governador do Estado,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Guarani  o  imóvel  que
especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. A presidência
vai  submeter a matéria a votação pelo processo nominal,  de conformidade com o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago -  Bonifácio Mourão -  Bosco -  Dalmo Ribeiro Silva -  Dilzon Melo -
Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil Pereira -
Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - João
Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário
Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Romel Anízio -
Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses
- Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
4.429/2013, do governador do Estado, que institui a política de saúde ocupacional do
servidor público no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional
do  Poder  Executivo.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do
projeto. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto.  A presidência vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.
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- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O presidente - Votaram apenas 35 deputados. Portanto, não houve quórum para

votação. A presidência a torna sem efeito e vai renovar a votação. Em votação, o
projeto.

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco
- Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de
Castro - Elismar Prado - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco -
João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro -
Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Romel
Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Sávio  Souza Cruz -  Sebastião  Costa  -  Tiago Ulisses  -
Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr.  Presidente, registre meu voto "sim", por
favor.

O deputado João Leite - Sr. Presidente, meu voto "sim".
O deputado Tenente Lúcio - Meu voto é “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 38 deputados, que, somados à

presidência,  totalizam 39 parlamentares.  Está aprovado o projeto.  À Comissão de
Saúde.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.475/2013, do deputado Dilzon Melo,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí o
imóvel  que especifica.  A Comissão de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade do
projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto, salvo emenda.
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- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bonifácio Mourão - Bosco - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista
- Duarte Bechir - Duilio de Castro - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes -
Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado -
Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac -
Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  36  deputados,  que,  somados  à  presença  dos
deputados  almir  Paraca  e  Elismar  Prado  e  aos  2  em  comissão,  totalizam  40
parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Procede-se à votação pelo painel eletrônico.
O  presidente  -  Votaram  apenas  32  deputados.  Portanto,  não  há  quórum  para

votação. A presidência a torna sem efeito e vai renovar a votação. Em votação, a
Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Bosco - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes
- Inácio Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto
Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -
Romel Anízio - Rômulo Viegas - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes -
Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, mais uma vez, o meu voto não
foi computado. O meu voto é igual ao time do Atlético, não está indo para a frente.

O deputado João Vítor Xavier - Sr. Presidente, também quero registrar o meu voto
“sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 37 deputados, que, somados a 1
deputado em comissão e à presidência, totalizam 39 parlamentares. Está aprovada a
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Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.475/2013
com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.937/2014, do deputado Lafayette de
Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Três Corações o
imóvel  que especifica.  A Comissão de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da
Comissão de Justiça. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da
Constituição do Estado.  A fim  de proceder  a  votação pelo  processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Bosco - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio
de Castro - Elismar Prado - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Inácio Franco - João Leite -
João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro -
Mário  Henrique Caixa  -  Marques  Abreu  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -
Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -
Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  33  deputados,  que,  somados  à  presença  dos
deputados Dilzon Melo, Alencar da Silveira Jr., Sávio Souza Cruz, Ulysses Gomes e
Paulo  Lamac  e  da  presidência,  totalizam  39  parlamentares.  Está  aprovado  o
Substitutivo  nº  1.  Está,  portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº
4.937/2014 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.964/2014,  do  deputado  Gustavo
Valadares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Oliveira o imóvel
que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
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opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
Justiça.  A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson
Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gustavo Corrêa - Hélio
Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de
Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques
Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo
Viegas  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Sebastião  Costa  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -
Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei
nº 4.964/2014 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto
O deputado Sávio Souza Cruz - Só quero registrar, Sr. Presidente, como majoritário

em  Oliveira,  que  votei  favoravelmente  ao  projeto  de  doação  de  imóvel  àquele
município, embora eu seja adversário político do prefeito.  Lamento somente que o
autor  não  pôde  estar  presente  para  nos  ajudar  na  aprovação  do  projeto  que  foi
favorável a Oliveira. Muito obrigado.

O  presidente  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.683/2013,  do
deputado Braulio Braz, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Vieiras o trecho rodoviário que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Transporte  e  de  Fiscalização  Financeira  opinam  pela  aprovação  do  projeto.  Em
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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”:
Adelmo Carneiro Leão -  Alencar da Silveira Jr.  - André Quintão -  Anselmo José

Domingos -  Antônio Carlos  Arantes -  Antônio Genaro -  Arlen Santiago -  Bonifácio
Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de
Castro - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -
João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro -
Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio
Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -
Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram “sim”  37  deputados,  que,  somados  à

presença dos deputados Almir Paraca, Elismar Prado e Sávio Souza Cruz, totalizam
40 parlamentares. Não houve voto contrário. Está aprovado o projeto. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.164/2014, da Mesa da Assembleia,
que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da
Assembleia Legislativa referente ao ano de 2014. A Mesa da Assembleia opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.



154
____________________________________________________________________________

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil Pereira - Gustavo
Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier -
Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa -
Marques  Abreu  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério
Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Viegas -  Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa -
Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Mesa da Assembleia.

Discussão,  em turno único,  do Projeto  de  Lei  nº  5.069/2014,  do governador  do
Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do
Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2,
que apresenta.  Em discussão,  o  projeto.  Não há oradores inscritos.  Encerra-se a
discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Bosco - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes
- Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada -
Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo
Lamac -  Pinduca Ferreira -  Pompílio Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -
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Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses
- Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  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 - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Doutor  Wilson Batista  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado -  Gil  Pereira  -  Gustavo
Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de
Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Marques
Abreu -  Paulo  Lamac  -  Pinduca Ferreira  -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -
Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -
Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O presidente - Votaram “sim” 39 deputados. Estão aprovadas as Emendas nºs 1 e
2. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 5.069/2014 com as
Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 5.176/2014, da Comissão
de Fiscalização Financeira, que ratifica os Convênios do ICMS nºs 10 a 12 e 16 a 32,
de 21/3/2014, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária -
Confaz. 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 - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Elismar
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Prado - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João Leite - João Vítor Xavier -  Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro -
Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio
Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -
Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  36  deputados,  que,  somados  à  presença  dos
deputados  Sávio  Souza  Cruz,  Alencar  da  Silveira  Jr.,  Dilzon  Melo  e  Vanderlei
Miranda,  totalizam  40  parlamentares.  Está  aprovado  o  projeto.  À  Comissão  de
Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.924/2013, da deputada Liza Prado e
do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  que assegura  ao  aluno matriculado  na rede
pública  estadual  de  ensino  o  direito  de  não  se  submeter  a  exame de  avaliação
curricular  nas  situações  que  menciona.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela
constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº
2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 3.924/2013

Dispõe  sobre  o  direito  do  aluno  matriculado  na  rede  estadual  de  ensino  ao
resguardo da guarda religiosa por motivos de liberdade de consciência e de crença
religiosa, nas situações que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É assegurado ao aluno, por motivo de liberdade de consciência e de crença

religiosa,  requerer  à  escola  em  que  esteja  regularmente  matriculado,  pública  ou
privada,  no  âmbito  estadual,  que  lhe  sejam  aplicadas  provas  em  dias  não
coincidentes com o período de guarda religiosa.

§ 1° - A escola fixará data alternativa para a realização da obrigação acadêmica,
que deverá coincidir com o período ou o turno em que o aluno estiver matriculado,
contando com expressa anuência dele se em turno diferente daquele.

Art. 2° - No ato da matrícula, o aluno deverá apresentar declaração da instituição
religiosa que frequenta para comprovar a condição definida no art. 1°.
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2014.
Liza Prado
Justificação: Este projeto de lei  remete à Proposição de Lei n° 21.245 de 2012,

originária do Projeto de Lei n° 302/2011, que assegura aos alunos matriculados na
rede pública estadual de ensino, que, por motivo de crença ou convicção religiosa,
guardarem a sexta-feira depois das dezoito horas e o sábado, o direito de não se
submeterem a exame de avaliação curricular, nos períodos mencionados e dá outras
providências.

A referida proposição teve em sua tramitação parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça, com pequena alteração na sua redação original,  e  parecer
favorável da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, além de ofício favorável
enviado pela Secretaria de Estado de Educação.

Ainda, com relação à matéria do objeto deste projeto não há nenhuma ofensa ao
princípio da separação dos Poderes normalizado, nos termos do inciso XIV do art. 90
da Constituição do Estado, que assim dispõe:

"Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado:
(...)
XIV  -  dispor,  na  forma  da  lei,  sobre  a  organização  e  a  atividade  do  Poder

Executivo;".
Como se percebe, a proposição vetada não descumpre o referido art. 90, XIV, da

Constituição  Estadual,  na  medida  em  que,  em  momento  algum,  dispõe  sobre  a
"organização e a atividade do Poder  Executivo".  Muito ao contrário,  a proposição
dispõe  sobre  o  direito  fundamental  da  liberdade  de  consciência  e  de  crença,
constitucionalizado no art. 5° da Constituição Federal, oportunidade em que caberá à
administração  pública,  por  meio  da  competência  privativa  do  chefe  do  Executivo
estadual,  disciplinar a forma em que a rede pública de ensino estadual procederá
para o cumprimento do mandamento constitucional, efetivando e resguardando esse
direito fundamental de crença religiosa.

Portanto, está claro que foi preservada a separação de Poderes, especialmente o
comando do art. 90, XIV, da Constituição Estadual de 1989, segundo o qual o chefe
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do Executivo terá a competência para disciplinar a organização e a atividade desse
Poder. O exercício dessa competência, no caso, constituirá em  "buscar alternativas
em dias e horários letivos regulares para que os alunos que seguem esses dias de
guarda possam cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996, no que se refere à frequência escolar".

Essa busca de alternativas para o resguardo do direito fundamental constitucional
assegurado é que será, sim, atribuição privativa do chefe do Executivo,  que será
cumprida por meio de decreto.

A  Constituição  da  República  prevê,  em  seu  art.  5,  inciso  VI,  como  garantia
fundamental e inviolável “a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado
o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei,  a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias”.

O mesmo art. 5, inciso VIII, determina que "ninguém será privado de direitos por
motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar
para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação
alternativa".

Com isso,  além de evidenciar  a  laicidade do Estado,  o  comando  normativo  do
Estado  prevê  duas  circunstâncias  objetivas  e  cumulativas  (não  alternativas):  a
primeira é que será proibido ao Estado privar alguém do exercício de suas crenças
religiosas; a segunda, que o indivíduo apenas será compelido a exercer atividade em
contraposição  às  suas  crenças  religiosas  se  ele  se  recusar  a  cumprir  prestação
alternativa disponibilizada pelo Estado.

Dessa maneira,  a  proposição vetada visa  exatamente  dar  efetividade  ao direito
fundamental constitucional de liberdade e crença religiosa, impondo que o Estado,
por  meio do chefe do Executivo,  em atenção ao comando do citado art.  90,  XIV,
busque alternativas  para  o exercício  do também fundamental  direito  de  acesso à
educação por parte dos membros de igrejas adventistas.

Ainda com relação à constitucionalidade da proposição, não há ofensa alguma às
atribuições de competência da União, uma vez que esta, segundo o comando do art.
24, XIV, da Constituição da República de 1988, possui competência privativa para
legislar sobre as "diretrizes e bases da educação".
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Portanto, como bem atestam os vocábulos "diretrizes" e "bases", à União caberá
legislar  privativamente  apenas  em  termos  gerais  sobre  educação,  cabendo  aos
demais entes federativos, aos estados legislar de forma específica sobre educação,
no paradigma de federalismo cooperado adotado pelo País, que muito se distingue do
federalismo dual  ou clássico muito mais próximo de uma configuração de Estado
unitário, o que não é o caso do Brasil.

Exatamente  por  isso,  pela  adoção  da  forma  de  Estado  federado  cooperado,  a
própria Constituição da República de 1988, em seu art. 24, IX, dispõe que caberá
tanto  à  União  como aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente
sobre  "educação, cultura, ensino e desporto".  Isso para que cada estado proceda à
realização do ensino e da educação de acordo com suas especificidades, tão comuns
em um país de dimensões continentais como o nosso. Dessa maneira, se coubesse
privativamente à União legislar sobre educação (e, não, apenas em termos gerais),
não  teria  sentido  a  disposição  do  art.  24,  IX,  estabelecendo  a  competência
concorrente sobre o tema.

Isso  posto,  seguindo  a  determinação  constitucional  de  a  União  legislar  apenas
sobre assuntos gerais  quanto  a  educação,  foi  editada a Lei  Federal  n°  9.394,  de
20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação -, que, em seu art. 3°, “b”, incisos
l e IV, respectivamente, prevê que o ensino deve ser ministrado tendo como princípio
básico  a  “igualdade  de  condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola”  e  o
“respeito à liberdade e apreço à tolerância”.

A propósito, a própria Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer sobre a
constitucionalidade desta proposição, lembrou “que o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais  Anísio Teixeira -  Inep -,  quando da realização do Exame
Nacional do Ensino Médio - Enem - em 2010 e 2011, previu a possibilidade de que os
adventistas façam as provas após o seu período de recolhimento sagrado, desde que
observados  os  requisitos  previstos  no edital,  garantindo a  incomunicabilidade dos
candidatos e a lisura das provas, sem prejuízo aos demais”.

Além disso, no paradigma do Estado Democrático de Direito, o constitucionalismo
moderno  é  uníssono  em  considerar  a  interpretação  constitucional  como
essencialmente de textura aberta para a proteção, resguardo e efetivação dos direitos
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fundamentais constitucionais, ao menos em seus núcleos essenciais, como é o caso
do livre exercício de crenças religiosas. Eventuais restrições apenas poderiam ocorrer
em análise concreta de caso específico.

Ao fim, resta mencionar que a educação é um serviço público, de titularidade do
poder  público,  que o  exerce  de  forma direta  ou  indireta,  delegando-o  à  iniciativa
privada. Em todas as hipóteses, continua sendo uma atribuição do Estado, sob sua
responsabilidade.  Assim,  a  proposição  vetada  apenas  busca  a  efetivação  de  um
direito  fundamental  constitucional,  para  que  não vire,  como tantas  outras  normas
constitucionais,  texto  simbólico,  sem  efetividade,  conforme  discorre  o  ilustre
doutrinador Prof. Marcelo Neves, em sua obra A Constituição simbólica.

O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no
decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo da deputada Liza
Prado, que recebeu o n° 3, e, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha o substitutivo com o projeto à Comissão de Educação, para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.568/2013, do deputado Duilio de
Castro, que reconhece Cordisburgo como a Capital Mineira da Cultura. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opina
pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 4.568/2013

Institui o título de Capital Mineira da Cultura.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O título de Capital  Mineira da Cultura,  a ser conferido a municípios do

Estado, será instituído nos termos desta lei.
Art.  2º  -  O  título  a  que  se  refere  o  art.  1º  desta  lei  será  concedido  por  prazo

determinado,  mediante  ato  do  Poder  Executivo,  ouvido  o  Conselho  Estadual  de
Política Cultural, nos termos de regulamento.

Art.  3º  -  Ficam  desde  já  reconhecidos  como  Capitais  Mineiras  da  Cultura  os
Municípios de:

I - Sete Lagoas, no período da semana do Festival Zacarias, na terceira semana de
janeiro;
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II - Cordisburgo, no período das comemorações da Semana Roseana, na segunda
semana de julho;

III  -  Caetanópolis,  no  período  das  comemorações  do  Festival  Clara  Nunes,  na
segunda semana de agosto;

IV - Jequitibá, no período da Festa do Folclore, na segunda semana de setembro;
V - Pitangui, no período da Semana Cultural de Pitangui, na segunda semana de

junho.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2014.
Duilio de Castro
Justificação: Este substitutivo tem a finalidade de ampliar o propósito do Projeto de

Lei nº 4.568/2013, que reconhece Cordisburgo como a Capital Mineira da Cultura, por
ter como filho ilustre o escritor Guimarães Rosa, cuja obra é marcada pela linguagem
popular,  trazendo  fortes  traços  da  narrativa  falada,  com  realismo  mágico,
regionalismo, liberdades e invenções linguísticas e neologismos; e pela existência da
Gruta de Maquiné.

Da  mesma  forma,  merecem  ser  contemplados  Jequitibá,  que  possui  a  maior
diversidade de grupos e manifestações folclóricas do Estado e realiza o tradicional
Festival do Folclore, com dança, música e canto, no qual acontece a mais profunda
expressão da riqueza cultural do Estado; Sete Lagoas, quando das comemorações
do Festival Zacarias, voltado para as artes cênicas, nas quais se expressam a cultura
e o pensamento de toda uma sociedade, pois são exemplos vivos da diversidade
cultural dos povos e expressão da riqueza e criatividade dos atores; Caetanópolis, por
ocasião do Festival Clara Nunes, com shows, peças teatrais, cinema, oficinas de arte
e diversas exposições que buscam valorizar as raízes da MPB, especialmente do
samba; e, por fim, Pitangui, que realiza a Semana Cultural, com a apresentação de
inúmeras manifestações folclóricas. Assim, propomos que o título de Capital Mineira
da Cultura seja concedido a todas as cidades citadas, por tempo determinado.

Acreditamos que o título de Capital Mineira da Cultura pode se tornar um valioso
mecanismo de fortalecimento da cultura local, e, por consequência, da diversidade da
cultura  mineira,  pois  criará  oportunidades  de  divulgação  das  nossas  riquezas
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culturais.  Portanto,  esperamos  contar  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a
aprovação desta proposição.

O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no
decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do deputado Duilio
de Castro, que recebeu o n° 2,  e,  nos termos do § 2° do art.  188 do Regimento
Interno, encaminha o substitutivo com o projeto à Comissão de Cultura, para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.995/2014, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao patrimônio do Município de Belo
Oriente  o  imóvel  que  especifica.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela
constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra,
para discutir, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Presidente, solicitei a discussão do projeto. Enquanto
não chega a minhas mãos para eu fazer a leitura, quero anunciar aos deputados que
teremos, a partir  do dia 1º, na Assembleia Legislativa, a realização do V Encontro
Estadual  dos  Movimentos  Populares.  A  Assembleia  Legislativa  contribuiu  para  a
realização  desse  encontro  conforme  solicitado  pelos  movimentos.  Portanto,  esta
Casa dará importante contribuição para a realização desse evento. Quero dizer isso
aos deputados e às deputadas. Aproveito para agradecer a contribuição dada pela
presidência da Casa, pela Mesa e pelo deputado Dinis Pinheiro. Aproveito também
para  convidar,  em  nome  do  movimento  social,  deputados  e  deputadas  para
comparecerem a esse evento. É um evento importante porque os movimentos farão
um balanço importante da sua atuação e da pauta de reivindicação que eles têm para
Minas Gerais. Estarão presentes movimentos sociais do campo e da cidade. No caso
do campo, estarão presentes o MST, os sindicatos ligados à Fetaemg, os sindicatos
ligados à Fetraf, e o Movimento dos Atingidos por Barragem - MAB.

Portanto, são trabalhadores e trabalhadoras, gente mais humilde que vem a Belo
Horizonte fazer um balanço da sua programação. Eles também estarão unidos aos
movimentos  dos  trabalhadores  da  cidade.  Estarão  presentes  a  CUT,  sindicatos
vinculados aos professores e à área da saúde, servidores públicos e, evidentemente,
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sindicatos ligados ao operariado. É uma organização de um movimento social que
tem uma plataforma muito determinada em favor dos trabalhadores.

Em Minas Gerais esse balanço passa por uma avaliação muito negativa da atuação
do governo do Estado na implementação de políticas públicas. Sabemos que política
pública no Brasil não é algo fácil de ser implementado. As dificuldades aparecem no
Brasil  como um todo, mas é preciso avanço, que só é feito com presença e com
atitude  dos  movimentos  sociais.  Muita  coisa  é  barrada  pela  ausência  de
funcionamento do aparato do Estado. Costumo dizer que, quando é para funcionar
para os pobres, as dificuldades são imensas. Parece que existe um manual para dizer
“não”. Tudo que o pobre pede, dizem não, que não pode. Sempre há uma facilidade
para  dizer  não  ao  pobre.  Isso  é  algo  impressionante.  É  difícil,  mesmo  havendo
programas. E os recursos dos programas costumam chegar.

Falo isso pela experiência que tive no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Há
políticas importantíssimas, como o Pronaf, que é o credito ao pequeno produtor. Há
recursos,  o  governo  coloca  ano  a  ano  recursos,  e  eles  costumam  não  ser  todo
gastos. Sempre acontece algum tipo de empecilho ou de dificuldade. Antigamente, no
caso do Pronaf, havia muitas dificuldades com o Banco do Brasil. Havia determinação
presidencial para que essa política pública fosse implementada, mas o gerente do
Banco do Brasil achava que não era dessa forma, achava que era para esconder o
dinheiro e não emprestá-lo de fato. Havia a concepção de que o dinheiro não era para
fazer financiamento para o pobre.

Demoramos a revirar isso. Hoje o Pronaf é uma realidade nacional, mas ainda está
aquém  do  que  gostaríamos.  Ele  é  uma  realidade,  é  um  projeto  que  passou  a
funcionar.  Há  outros  que  ainda  têm  burocracia.  Por  exemplo,  o  programa  de
atendimento -  PA -  ainda tem muita burocracia na Conab.  As pessoas reclamam,
existem muitos papéis.  Quando a Conab resolve não ter muita burocracia, vem a
Controladoria-Geral da União, ou o Tribunal de Contas da União, ou a Controladoria
do Estado, ou o tribunal do Estado e vão em cima.

Faltou um papel, faltou um documentozinho. Ao olhar, é para se obter uma mixaria
para o trabalhador, mas para ele é mais difícil. Então, fazer com que o pobre tenha,
de fato, a possibilidade de alcançar os recursos públicos é uma dificuldade. Assim, os
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movimentos vêm aqui fazer um balanço das políticas públicas. Citei alguns da área
rural, mas eles virão aqui fazer um balanço mais geral. Farão também um balanço no
âmbito do Estado. E aí, presidente, já não é apenas uma burocracia, já é, no Estado
de Minas Gerais, uma ausência de ideologia favorável às políticas públicas sociais. Aí
já  passa a  ser  uma teoria  aqui  chamada e  apelidada de choque de gestão,  que
condiciona as políticas sociais e verbas públicas à existência de um planejamento
para as questões inerentes à nossa divisão de renda no Brasil. Aí o Estado de Minas
Gerais já tem, como diria, uma alergia a distribuir renda. O governo do Estado prefere
o choque de gestão à implementação de políticas sociais. Este é um problema claro
que vemos em Minas Gerais. Então os movimentos reclamam muito.

Quanto ao crédito fundiário, por exemplo, nós temos recursos no Banco do Brasil e
no Banco do Nordeste para que as pessoas possam adquirir terras. Então, este é um
recurso que já existe. Mas precisamos de apoio técnico do governo do Estado para
que as terras cheguem às mãos desses pequenos produtores que querem ampliar
sua  terra  ou  dos  que  não  têm  terra  e  querem  adquiri-la,  mas  você  não  tem  o
funcionamento  da  máquina  do Estado,  do  ponto  de  vista  técnico,  para  facilitar  a
existência de um programa como o crédito fundiário. Então a reclamação passa a ser
muito grande. Não há uma concepção real entre uma atividade que seja feita para
distribuição de renda com o programa que temos do governo do Estado. Então esse
será  um  dos  parâmetros  que  será  debatido  aqui  no  encontro  dos  movimentos
populares, fazendo, portanto, um balanço da imposição desse programa.

Eu citaria, presidente, e até peço a V. Exa. um pouco de paciência para eu terminar
esse raciocínio.

O presidente - Eu gostaria de pedir a V. Exa. para se ater ao Projeto de Lei n°
4.995, que fizesse a discussão, porque a natureza da discussão é específica para o
momento; e que deixasse para outro momento tais comentários.

O deputado Rogério Correia - Pois não, presidente. O projeto de lei aqui autoriza o
Poder Executivo a reverter ao patrimônio do Município de Belo Oriente o imóvel que
especifica. Então, neste caso, é a reversão para a Prefeitura de Belo Oriente de um
projeto para a área...

Eu pediria a V. Exa., deputado Alencar da Silveira Jr., que, se quiser fazer aparte, o
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microfone está à  disposição de V.  Exa.  É um prazer  escutá-lo.  Estamos  aptos a
escutar V. Exa. quando assim precisar.

O projeto de lei aqui em debate vai falar dessa doação para ao município, referente
à área da educação, assunto que eu ia abordar, por isso tem essa importância.

Sr.  Presidente, votarei  favoravelmente a esse projeto, por  fazer  uma doação ao
sistema educacional.  Nós  precisamos,  não  só  em  Belo  Oriente,  mas  em  todo  o
Estado,  ter  a  capacitação  para  que  a  Secretaria  do  Estado  da  Educação  possa
implementar um projeto de educação concernente com as necessidades do Estado e
do Brasil. Eu falo aqui especialmente do Pronatec e por isso esse terreno deve ser
revertido, acho eu, para esse importante projeto.

O Pronatec,  como V.  Exa.  sabe,  é um programa nacional  de  acesso ao ensino
tecnológico. Do que precisam o Brasil e Minas Gerais? Todos sabem que precisamos
de  mão  de  obra  qualificada  para  que  o  desenvolvimento  posto  no  sistema
educacional  capacite  a  nossa  juventude  a  obter  um  emprego.  Deputado  Hely
Tarqüínio, é preciso que seja um emprego qualificado e que essa mão de obra ajude
no desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais e do nosso Brasil. Por
isso o programa Pronatec existe. Ao mesmo tempo, é preciso que faça com que a
nossa juventude tenha a educação e, portanto, a garantia de um emprego. Então, ele
é estudo, renda e formação qualificada para o Brasil. Este é um excelente programa.

Em Minas, o Pronatec, assim como o Minha Casa Minha Vida, é um programa que
não tem a adaptação e a força do governo do Estado para exercê-lo. O que criou o
governo do Estado em Minas Gerais? O que ele chama de Reinventando o Ensino
Médio está sendo chamado pelo interior afora de Arrebentando com o Ensino Médio.
Por que arrebentando? O Estado criou um 6o horário e diz, deputado Hely Tarqüínio,
que  ele  é  uma  universalização  do  ensino  profissionalizante.  No  entanto,  Doutor
Wilson, não é. Não é possível profissionalizar estudante com um 6o horário. V. Exa.
sabe disso. Qual estudante será profissional numa determinada matéria e categoria
se ele... Por isso, faço referência ao projeto de lei, Hely Tarqüínio, que faz a doação
para a questão das escolas.

Essa doação do terreno é importante para que saibamos que, em Minas Gerais,
não acontecerá o ensino profissionalizante dessa forma, mesmo que a doação seja
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aprovada. Por quê? Porque não há por parte do governo do Estado a intenção de
criar um projeto real de assistência técnica de ensino profissional em Minas Gerais.
Como sabem os deputados, os telespectadores, os professores e as professoras, não
haverá  6o  horário  que  profissionalize  as  pessoas,  principalmente,  deputado  Hely
Tarqüínio, se nós, em Minas Gerais - falo exatamente da doação do terreno -, em vez
de gastarmos  dinheiro  público  com a  existência de  um 6o horário  e  doações de
terrenos, como diz esse projeto, não fizermos, de fato, uma profissionalização real do
ensino por meio do processo de assistência técnica e tecnológica do Pronatec. Então,
aproveito, ao discutir o projeto de lei...

O presidente - Deputado Rogério Correia, gostaria que falasse sem essas buscas,
digamos assim, esses lampejos fora do projeto, porque há aí derivações e metáforas,
em cima dele, mas de outra natureza, ou, então, transladação de um sentido para o
outro.  Solicito  que  V.  Exa.  se  atenha,  de  forma  concisa,  ao  Projeto  nº  4.995.  A
discussão é essa. Se V. Exa. procedesse dessa maneira, teríamos menos protestos
do Plenário.

O deputado Rogério Correia - Pois não, presidente. Então, o projeto, na verdade,
quando autoriza  a doação da área de propriedade do município ao sindicato dos
trabalhadores da indústria de papelão e expõe essa necessidade, autoriza que se
reverta o imóvel ao Município de Belo Oriente. Aqui a recomendação apresentada no
projeto, inclusive, no relatório é para que essa área educacional seja atendida como
se expõe por meio do Tesouro Estadual.

Por isso faço essa observação. Nenhuma doação de terreno será vitoriosa no seu
objetivo se não tivermos também um programa social de execução. Em Minas, não
há.  É  quando  me  referia,  portanto,  ao  Pronatec...  Aliás,  esse  é  um  programa
extraordinário.

Por  falar  em  doação  de  terreno,  deputado  Hely  Tarqüínio,  hoje  saiu  uma
observação  importante,  deputado  Rômulo  Viegas,  de  que  o  projeto  Minha  Casa
Minha Vida está mal, especialmente em Minas Gerais. Não foi uma observação feita
pelo  governo  federal  e  pela  presidente  da  República,  mas  pelas  entidades  que
trabalham com o assunto, inclusive as empresariais que constroem o Minha Casa
Minha Vida. A implantação desse programa está pior  em Minas Gerais.  Então, os
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programas  sociais  do  governo  não  chegam até  Minas  Gerais.  Aqui  foi  feita  uma
espécie de cerca neoliberal, em que a proibição às palavras e a tudo também é feita.
As pessoas são proibidas de romper  a cerca,  deputado Hely Tarqüínio,  porque o
rompimento...

O presidente - Deputado Rogério Correia, V. Exa. entende que sou leniente nas
discussões.  Vamos esquecer  esse momento pré-aquecido,  pré-eleitoral,  em que a
contradição está prevalecendo nesta Casa. Vamos buscar as variáveis da dialética,
em que podemos encontrar paz nas discussões. Então, gostaria de solicitar a V. Exa.,
se possível, que se atenha especificamente ao projeto, sem esse amor e ódio aqui
dentro. Entre o amor e o ódio, podemos encontrar o ponto de equilíbrio.

O deputado Rogério Correia -  O.K. V. Exa. falou de dialética, e é isso que nos
move. Não é possível falar de determinado assunto sem nos mover, no que é nosso
objetivo principal...

O presidente - Mas sem a polêmica dos polos.
O deputado Rogério Correia - Presidente, não estou polemizando com ninguém,

estou apenas expondo um ponto de vista social.
O presidente -  O polo fica radical.  A própria dialética pede a contrariedade e o

encontro.
O deputado Rogério Correia - Tudo bem, presidente. Não vou polemizar...
O  presidente  -  Essa  é  uma  tese  defendida  por  alguns  filósofos.  Não  existe

polêmica, existe contrariedade, que pode ser harmônica.
O deputado Rogério Correia - Presidente Hely Tarqüínio, V. Exa. está escutando,

não  vou  polemizar  com  ninguém.  Vou  apenas  continuar  fazendo  o  meu
pronunciamento, com base na doação do terreno, sem polemizar absolutamente com
ninguém. Mesmo que a pessoa grite aí de baixo, falarei...

O presidente - Gostaria só de disciplinar a sua fala nesse aspecto da contradição.
O deputado Rogério Correia - Posso continuar então, presidente.
O  presidente  -  Pois,  não.  V.  Exa.  está  com  a  palavra,  com  o  melhor  espírito

democrático.
O deputado Rogério Correia - Eu dizia, presidente, que, na questão dialética, se

formos fazer doação de terreno... Aí gostaria que V. Exa. prestasse atenção nisso que
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vou falar.  Se formos falar  de doação de terreno,  é impossível  dialeticamente falar
nisso sem observar a fundamental atitude na doação de terreno que existe hoje no
Brasil. São os terrenos doados ao projeto Minha Casa Minha Vida. Não é possível
falar em doação de terreno, deputado Almir Paraca, sem observar a necessidade de
instalar um amplo programa para moradia no Brasil. O governo do Estado não tem a
preocupação de instalar,  em Minas Gerais, os programas de moradia popular. Por
isso o programa Minha Casa Minha Vida está  pessimamente colocado em Minas
Gerais. Um programa...

O presidente - Deputado Rogério Correia, o deputado Alencar da Silveira Jr. quer
um aparte.

O deputado Rogério Correia -  O deputado deseja um aparte? Está concedido o
aparte, deputado.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte.)* - Não pode haver aparte nesse
horário, deputado. O projeto não tem aparte.

O deputado Rogério Correia -  Tudo bem, deputado.  V.  Exa. quer  discutir,  então
estou concedendo aparte à discussão do projeto. V. Exa. deseja um aparte?

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte.)* - Gostaria de obter um aparte no
pronunciamento de V. Exa. Deveria ser pelo menos um aparte discutindo o projeto do
Estado.

Deputado, a cidade espera a doação desse terreno, hoje, no 1º turno, e V. Exa. está
atrapalhando a cidade. A cidade vai  para o YouTube,  Sr.  Presidente.  V.  Exa. está
parando a cidade.  V.  Exa.  está parando um projeto importante,  um projeto que a
cidade  vem  esperando,  a  prefeitura  vem  esperando,  o  prefeito  vem  esperando,
vereadores vêm esperando. Mas V. Exa. não deixa. Então peço a V. Exa. - para que a
teima? -, dê o seu voto favorável e encerre, para que possamos votar, senão não
vamos... Se não votarmos esse projeto hoje, a responsabilidade será do deputado
Rogério Correia. Estou respeitando os seus cabelos brancos, deputado. Deixe-me
votar.

O deputado Rogério Correia - V. Exa., usando a tintura nos seus, está respeitando
os  meus.  Muito  obrigado.  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  estou  exatamente
defendendo o projeto e sendo favorável a ele.
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Quero adiantar ao presidente que votarei favoravelmente. Essa é a orientação da
nossa bancada, ou seja, votar favoravelmente ao Projeto de Lei nº nº 4.995/2014,
encaminhado por meio da Mensagem nº 631/2014, que autoriza o Poder Executivo a
reverter ao patrimônio do Município de Belo Oriente o imóvel que especifica. Ao falar
do imóvel, estou dizendo, na minha opinião, a que ele se deve destinar. A moradia
popular  é  uma  das  questões  referentes,  e  acho  fundamental  que  o  imóvel  seja
revertido.

Deputado  Alencar,  concedi-lhe  aparte  e,  ao  fazer  a  defesa,  digo-lhe  que  Belo
Oriente também é uma cidade onde há problemas, em especial  na área rural,  de
moradias populares, que devem ser feitas através do programa Minha Casa Minha
Vida, que seria o Minha Casa Minha Vida Rural, outro programa excelente do governo
federal, que, em Minas, não recebe apoio do governo do Estado. Por mais que a base
do governo queira evitar que digamos, deputados e deputadas, não existe em Minas
Gerais um programa do governo do Estado que facilite e faça com que esse projeto,
de fato, seja alcançado nos níveis que é alcançado em outros estados. Hoje se fez a
própria associação daqueles que constroem as casas, e disseram que em Minas o
índice é negativo.  Isso  está  abaixo da  utilização do que precisamos fazer.  Minas
Gerais está abaixo do Pronatec. Minas Gerais é negativa nas questões da educação
e do Minha Casa Minha Vida.

O  presidente  -  Deputado  Rogério  Correia,  gostaria  que  V.  Exa.  se  ativesse
especificamente aos detalhes do projeto.

O deputado Rogério Correia - Os índices de Minas são baixíssimos nos programas
sociais. Estou fazendo isso, presidente deputado Hely Tarqüínio. Peço a V. Exa. só 2
minutos para terminar, dizendo que o índice de desenvolvimento humano...

O presidente - O projeto foi estudado pelas comissões e passou pela Comissão de
Justiça. Então, do ponto de vista jurídico, no aspecto formal, ele deve estar perfeito.

O deputado Rogério Correia - Do ponto de vista técnico...
O  presidente  -  Entretanto,  gostaria  que  V.  Exa.  usasse  os  argumentos

especificamente do projeto.
O deputado Rogério Correia - Estou tentando, mas V. Exa. não está permitindo.
O presidente - A que ele se destina, o que é, como o votaremos, e pronto.
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O deputado Rogério Correia - Deputado Hely Tarqüínio, eu estou tentando, mas V.
Exa. está escutando vozes do além, que tentam atrapalhar o nosso discurso.

O presidente - Não estamos atrapalhando. V. Exa. está arranjando desdobramentos
fora da natureza do assunto.

O deputado Rogério Correia - Vozes do além que estão falando na orelha de V.
Exa.,  não permitindo que escute o que estou dizendo. São as vozes malignas do
além, presidente.

O presidente - Deputado Rogério Correia, estou na Casa há muitos anos e conheço
o contraditório.

O deputado Rogério Correia - Presidente, V. Exa. está ocupando o meu tempo de
falar.

O presidente - V. Exa. sabe que conheço o contraditório, mas gostaria de lhe pedir
que se ativesse ao projeto, linha por linha, e que argumentasse em cima dele.

O deputado Rogério Correia - Presidente, estou me atendo ao projeto.
O presidente - V. Exa. quer jogar pedra no governo do Estado.
O deputado Rogério Correia - Não pode?
O presidente - E isso não nos interessa. Além disso, jogar pedra no governo da

União também não nos interessa.
O deputado Rogério Correia - Então vou encerrar, presidente.
O presidente - Quero que se discuta o aspecto político.
O deputado Rogério Correia - V. Exa. está agindo na Mesa como presidente do

PSDB. Então, vou encerrar.
O presidente - Não.
O deputado Rogério Correia - Se não se pode falar do governo do Estado porque V.

Exa. é do PSDB, vou ter de encerrar e, quando houver algum presidente que não seja
do PSDB, vou tentar falar. Não é possível que V. Exa. corte a palavra de alguém. Não
concordo  com  isso,  porque  estou  fazendo  uma discussão  que  não  interessa  ao
governo do Estado.

O presidente -  V.  Exa. conhece meu espírito de imparcialidade, em que pese a
qualquer tipo de partido político.

O deputado Rogério Correia - Presidente, a palavra é minha e não de V. Exa. Se V.
Exa. quiser se inscrever...
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O presidente - Gostaria que V. Exa. se ativesse especificamente ao projeto. É só
isso.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Vou  me  ater  especificamente  ao  projeto.  Como
estava  dizendo,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.995,  embora  faça  destinação  -  voto
favoravelmente -, não faz destinação naquilo que julgo essencial, que é a questão
educacional,  que  vai  mal  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Pediria  ao  PSDB  e  ao
governador  que escutassem que a  educação mineira vai  mal.  O programa Minha
Casa Minha Vida do governo do Estado também vai mal. Essas questões também
não são colocadas.

Mas, aqui na Casa, há vozes do além que ficam ofuscando, proibindo as pessoas
de falar. São aquelas vozes que eu diria que não têm coragem de enfrentar o debate,
que se acovardam no debate político, que não podem escutar aquilo que não gostam,
que ficam furiosas, nervosas, as vozes do além, as concepções antidemocráticas,
ditatoriais, que colocam dedos em riste e ameaçam aqueles que procuram dizer o
contrário do que pensam. Aqueles que são intragavelmente contrários à questão da
democracia,  aqueles  ditadores  que  são  ditadores  do  ponto  de  vista  das  suas
concepções.

Esses não permitem que a democracia se expresse. Eles não podem ouvir  uma
crítica, e todos sabem que a educação mineira vai mal. Quando ouvem isso, ficam
nervosos, quase têm um infarto, ameaçam. Fico com medo de ser agredido nesta
Casa, porque o nervo é extremamente grande.

O objetivo é não escutar, não preticar a democracia. Sr. Presidente, eu pediria a V.
Exa.  que ouça as vozes  que vêm do microfone,  e não aquelas  vozes  que ficam
tentando eliminar a fala daqueles que não concordam com o governo do Estado...

O presidente - Deputado Rogério Correia, eu não quero eliminar a sua fala, mas
gostaria  que  V.  Exa.  obedecesse  ao  princípio  de  hierarquia  neste  momento.  Um
espírito de hierarquia, que até não me faz tão bem. Mas gostaria de ler para V. Exa. o
art.  159 do Regimento Interno, que diz que, durante a discussão, o deputado não
pode desviar-se da matéria em debate, criando ramificações que não têm nada a ver
ou que podem ter de longe algum sentido. O inciso IV diz que o deputado não pode
deixar de atender à advertência do presidente e usar de linguagem extremamente
partidária nem imprópria.
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O deputado Rogério Correia - Isso está escrito aí, presidente?
O presidente - Não, mas eu acho que isso está acontecendo.
O presidente - É aspecto partidário, monolítico.
O deputado Rogério Correia - Isso está escrito no Regimento?
O presidente - Não. O Parlamento é um leque perfeito da unidade.
O deputado Rogério Correia - Presidente, vou pedir o encerramento da reunião, em

compreensão a V. Exa.
O presidente - O que não pode é o que está acontecendo, essa linguagem fora do

assunto da natureza...
Gostaria de solicitar a V. Exa. que continue a gastar o tempo, estou aqui para isso,

para discutir o projeto especificamente.
O deputado Rogério Correia - O deputado Alencar da Silveira Jr. quer outro aparte,

que vou conceder-lhe.
O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - O Município de Belo Oriente tem

necessidade  do  terreno.  Mas,  mais  que  o  Município  de  Belo  Oriente  ter  a
necessidade do terreno, temos de aprovar um projeto nesta Casa para Belo Oriente e
um projeto, de minha autoria, que impede a construção de edificações residenciais no
entorno de 3km do Aeroporto Tancredo Neves. Quero mostrar para V. Exa. o que tem
a ver  Belo  Oriente  com o  Aeroporto  Tancredo Neves.  Se  continuarmos  deixando
construir as residências...

O presidente - Solicitaria que deixasse as paixões de lado. O homem já tem muitas
paixões, mas vamos largar esse momento agora e discutir o projeto.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Se deixarmos construir residências
no  entorno  do  Aeroporto  de  Confins,  vamos  ter  de  construir  um  novo  aeroporto
internacional brevemente...

O presidente - Deputado Alencar, V. Exa. também está fora da discussão.
O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Mas eu sou o único que pode falar

aqui. Não tem João Leite como atleticano, não tem Rogério Correia, sou americano e
sou líder do Campeonato Brasileiro,  então poderia falar aqui  até amanhã, porque,
acima de tudo, Belo Oriente tem os torcedores americanos que estão necessitando,
torcedores líderes do Campeonato Brasileiro. E, se acabasse o campeonato hoje - e
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estamos no final -, seríamos campeões e subiríamos para a Série A. Rogério, vamos
votar agora. Todos já foram embora, não vamos nem votar o nosso projeto, imagine
que falar de Minha Casa Minha Vida é brincadeira.

O deputado Rogério Correia - Deputado Alencar, concordo com V. Exa., que falou
de Confins. Esse foi um dos temas que levantei sobre os terrenos. V. Exa. captou
bem a dialética proposta pelo presidente. Era isso que eu falava. Não temos,  em
Minas  Gerais,  uma política  real.  O  deputado Paulo  Lamac  sabe disso.  Deputado
Lamac, Minas Gerais e Belo Horizonte foram hoje considerados o Estado e a capital
que menos investem na política de moradia popular.

Concedo aparte a V. Exa.
O deputado Paulo Lamac (em aparte)* - Muito obrigado. Eu lhe agradeço, deputado

Rogério Correia. Não poderia deixar de me manifestar, até porque acompanhamos de
perto, juntamente com V. Exa., não apenas os movimentos, mas as ações referentes
à habitação de interesse popular, especialmente aqui, na Região Metropolitana, e a
ausência  do  governo  do  Estado.  A  ausência  já  é  uma  prática.  É  uma  coisa
assustadora.

Tenho de relembrar que tivemos a construção do chamado Granja 4. O Granja 4 é
um conjunto habitacional construído pela Cohab...

O presidente - Vou fazer uma intervenção final. Acho que já tive paciência demais.
Quero que se discuta o projeto específico, que está aqui, de nº 4.995. Gostaria que se
ativessem a esse assunto. Se não for possível, encerrarei a reunião e partirei para
uma posição  vertical,  não vertical,  mas obedecendo rigorosamente  ao  Regimento
Interno.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Presidente,  estou  dando  um  aparte  ao  nobre
deputado.

O presidente - Não, está demais porque o assunto não é esse.
O deputado Paulo Lamac (em aparte)* - Presidente, são assuntos correlatos.
O presidente - Não, o assunto é genérico, da forma que estão falando. O assunto é

Belo Oriente, especificamente o projeto de Belo Oriente, nos seus detalhes.
O deputado Paulo Lamac (em aparte)*  -  Presidente,  vou devolver  a palavra  ao

deputado Rogério Correia.



174
____________________________________________________________________________

O presidente - No caso de qualquer dúvida agora, interrompo a reunião e a encerro.
O deputado Rogério Correia - Não, deputado, não será preciso, pois eu mesmo vou

pedir o encerramento, antes que o deputado João Leite tenha um ataque cardíaco ou
um AVC.

O presidente - Não, estão abusando de minha paciência.
O deputado Rogério Correia - Não quero ficar responsável por um ataque cardíaco

ou por um AVC do deputado João Leite,  que não permite que a oposição fale na
Casa. Peço a V. Exa...

O deputado Paulo Lamac (em aparte)* - Quero pedir  desculpas,  presidente, por
este constrangimento. Afinal, aqui no Parlamento, já que temos essa restrição e não
podemos fazer uso desse espaço democrático parlamentar, fica a critério de V. Exa.
encerrar a reunião, se achar que não temos essa prerrogativa.

O presidente - Nunca fui arrogante. V. Exa. é novo na Casa e nunca viu a minha
posição de não...

O deputado Rogério Correia - V. Exa. está pegando a ortodoxia de outro.
O presidente - Não, não estou.
O deputado Rogério Correia - V. Exa. está se transformando numa figura que não é

por causa de outro. Pediria para encerrar.
O presidente - Todos os senhores estão vivendo de ódio e amor aqui por causa das

eleições estadual e presidencial.
O deputado Rogério Correia - Estou tentando falar, mas não consigo.
O presidente - Acho que não é hora disso, mas de discutirmos o assunto de Belo

Oriente.
O deputado Rogério Correia - Presidente, em 33 minutos, não consigo falar  por

causa  de  uma  posição  ortodoxa  de  um  crente  que  não  quer  permitir,  de  forma
alguma, que outra opinião se expresse, seja colocada.

Presidente, estou em minha hora. Estou tentando falar, mas fica o deputado João
Leite o tempo inteiro, no ouvido de V. Exa., querendo proibir minha fala.

O presidente - Paciência tem limite.
O deputado Rogério Correia - Quem está aqui está vendo isso. Tento falar, mas ele

fica aí. Vamos pedir para encerrar.
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O presidente - Deputado Rogério Correia, vamos continuar.
O deputado Rogério Correia - Eu não vou continuar com um deputado que não quer

que eu fale, por autoritário que é. Depois ele tem um acesso de raiva, cai duro no
chão, e a culpa será minha.

* - Sem revisão do orador.
Prorrogação da Reunião

O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga
esta reunião até as 19h59min.

Questão de Ordem
O deputado Rogério Correia - Então, presidente, pediria a V. Exa. que encerre a

nossa reunião por absoluta falta de condições de eu usar este microfone, não por
causa de V. Exa., mas do deputado João Leite. Peço a V. Exa. que encerre, de plano,
a reunião.

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos.

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

em  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  39/2012,  uma  vez  que
permaneceu em ordem do dia por seis reuniões; informa ao Plenário que, no decorrer
da discussão, foi apresentada à proposta uma emenda do deputado Antônio Carlos
Arantes e outros, que recebeu o nº 2; e, nos termos do art. 201, c/c o § 2º do art. 188,
do Regimento Interno, encaminha a emenda com a proposta à Comissão Especial,
para parecer.

- O teor da emenda apresentada é o seguinte:
EMENDA Nº 2 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 39/2012

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:
“Art.  1º  -  O art.  34  da Constituição do Estado passa a vigorar  com a  seguinte

redação:
“Art. 34 - É garantida a liberação do servidor público para exercício de mandato

eletivo  em  diretoria  de  entidade  sindical,  de  cooperativa  e  de  associação
representativa de servidores públicos, sem prejuízo da remuneração e dos demais
direitos e vantagens de seu cargo.”.”.
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Sala das Reuniões, 29 de abril de 2014.
Antônio  Carlos  Arantes  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André

Quintão - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio -
Carlos Henrique -  Carlos Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira -  Dalmo
Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano
Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -
Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes - Pompílio
Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony
Carlos.

Justificação: Fomos o primeiro signatário da Proposta de Emenda à Constituição -
PEC  -  nº  39/2012,  cuja  finalidade  foi  propor  a  correção  de  uma  imperfeição  no
ordenamento jurídico estadual.

Hoje  permite-se  ao  dirigente  sindical  se licenciar  de  suas  atividades  no serviço
público para a dedicação exclusiva ao sindicato a que pertence e para o qual foi
eleito; porém exclui-se o dirigente cooperativista do mesmo tratamento, causando um
desequilíbrio, o que vimos por esta proposição tentar acertar.

A PEC nº 40/2012, do combativo deputado Sargento Rodrigues, que tinha o mesmo
propósito, porém voltado para as associações de servidores, foi anexada à PEC nº
39/2012.  Durante  a  tramitação  desta  proposição  legislativa,  a  Comissão  Especial
designada para analisá-la ampliou os objetivos da atual redação constitucional, de
forma a acolher as associações naquela garantia, e não acolheu as cooperativas, o
que vimos ajustar nesta oportunidade.

É inegável o poder social das cooperativas em geral, principalmente das de crédito
e de consumo voltadas para o servidor público, que promovem renda e valorizam o
capital,  potencializando  o  poder  de  compra  e  a  melhoria  de  vida  da  família  do
servidor.

Necessário é registrar que o impacto da disponibilidade de servidor público para
cooperativa  é  diminuto,  tendo  em  vista  a  existência  no  Estado  de  apenas  20
cooperativas voltadas para os funcionários do governo mineiro.
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Encerramento
O presidente - A presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária
de amanhã, dia 30, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 25/4/2014

Presidência do Deputado Ivair Nogueira
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado João Vítor Xavier -
Entrega  de  Placa  -  Palavras  do  Sr.  Osvaldo  Maki  -  Palavras  do  Presidente  -
Apresentação Musical - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Ivair Nogueira - João Vítor Xavier - Liza Prado.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 18h15min, declaro aberta a reunião.

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

Ata
- A deputada Liza Prado, 2ª-secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Sr. Daisaki Ikeda, presidente
da Soka Gakkai Internacional.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.  Osvaldo Maki,

vice-presidente  da  Brasil  Soka Gakkai  Internacional,  representando  o  Sr.  Daisaku
Ikeda,  presidente  da  Soka Gakkai  Internacional;  e  Silvinho Resende,  vereador  da
Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  a  Exma.  Sra.  Ilka  Haro,  coordenadora  da
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Divisão  Feminina  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -  Centro-Sul;  e  os
Exmos. Srs. Elton Silva, coordenador da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
Centro-Sul; e o deputado João Vítor Xavier, autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem.

Gostaríamos de registrar o recebimento de mensagem que nos foi enviada pelo
senador Aécio Neves, por meio da qual rende suas homenagens ao Sr. Daisaku Ikeda
e cumprimenta esta Assembleia pela iniciativa.

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

Palavras do Deputado João Vítor Xavier
Cumprimento  o  deputado e  caro  amigo  Ivair  Nogueira,  1º-vice-presidente  desta

Assembleia  e  presidente  desta  reunião.  Muito  obrigado  pela  presença  e  por
representar  a  Mesa desta  Casa.  Estendo o  meu cumprimento  ao  deputado Dinis
Pinheiro, presidente desta Assembleia, que teve conosco toda a celeridade para que
esta homenagem fosse realizada esta noite. Cumprimento ainda o Sr. Osvaldo Maki,
vice-presidente da Brasil  Soka Gakkai Internacional,  com quem tive o privilégio de
conversar há pouco, aprender e me tornar uma pessoa um pouco melhor a cada dia.
Muito obrigado pela presença e por ter vindo de São Paulo para aqui representar o
Sr.  Daisaku  Ikeda,  presidente  da  Soka  Gakkai  Internacional.  Também  quero
cumprimentar o meu caro amigo Silvinho Rezende, vereador de Belo Horizonte e ex-
presidente  da  Câmara,  um  dos  vereadores  mais  corretos  com  quem  tive  a
oportunidade de trabalhar na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Muito nos honra a
sua presença nesta reunião, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Cumprimento ainda a Sra. Ilka Haro, coordenadora da Divisão Feminina da Região
Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -  Centro-Sul,  e  quero  agradecer  muito  o  seu
empenho de estar aqui. Acabo de saber que chegou do Japão e ainda está com o
fuso horário confuso, pois lá agora deve ser mais ou menos 6 horas da manhã. Muito
obrigado pela presença. Por fim, cumprimento o Elton Silva, coordenador da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - Centro-Sul.

A minha assessoria preparou um discurso escrito, mas quero dispensá-lo, porque
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acho que não faz sentido, ao homenagear uma entidade que trabalha com tanto amor
e empenho para o desenvolvimento do ser humano e da humanidade, preferir  um
discurso escrito ao que vem do coração. Quero falar com o coração a cada um que
aqui está, que saiu de sua casa, de sua cidade, para estar nesta homenagem a um
grande humanista. Acima de tudo, temos de tratar esta reunião como homenagem a
um grande movimento mundial pelo ser humano, para que todos nós possamos nos
tornar melhores e que cada um, sendo melhor individualmente, possa construir uma
sociedade, um coletivo melhor. Homens como Daisaku Ikeda fazem o nosso mundo
melhor, porque colocam a sua vida à disposição do desenvolvimento do próximo, da
humanidade e da busca de bens coletivos, do bem social maior, da construção da
paz, da educação, da inclusão social, de uma sociedade melhor. Isso é o que todos
nós buscamos na vida pública.

Tenho a alegria e o privilégio de participar deste momento com a minha cara amiga
Selma,  colega  da  Rádio  Itatiaia,  onde  trabalha  há  15  anos.  Tenho  sempre  a
oportunidade de aprender com você.

O que busco na vida pública são exatamente estes valores: a construção de uma
sociedade melhor, a busca da oportunidade para que o ser humano se desenvolva,
como tão bem fazem algumas entidades do terceiro setor no País.

Por  isso  a  nossa  alegria  em  homenagear  a  Soka  Gakkai.  Por  quê?  Porque
queremos,  por  esta  homenagem,  dizer  que  estamos  homenageando  todas  as
entidades no Brasil que se dedicam, pelo terceiro setor, ao desenvolvimento do nosso
país, de nossa sociedade e,  em especial,  buscam complementar  o que o serviço
público, por ineficiência, por falta de capacidade e até mesmo por falta de condição,
não faz. Muitas vezes essas entidades conseguem minimizar e, em alguns casos,
suprir a ineficiência do setor público no nosso país.

Fico mais feliz  ainda de homenagear uma entidade que carrega consigo todo o
conhecimento, toda a experiência e toda a capacidade humana do povo oriental. Nós,
aqui no Brasil, temos muito a aprender com os orientais. Nós, brasileiros, podemos,
devemos e precisamos aprender muito com nossos irmãos sanseis, nisseis e com
todos aqueles que ainda vivem no Japão e em outros países do Oriente e que, de
todas as formas, compartilham conhecimento e contribuem com o desenvolvimento
da nossa sociedade.
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Muitos  de  nós,  brasileiros,  temos  o privilégio  de  aprender,  no  dia  a  dia,  com o
colega  de  trabalho,  de  filosofia,  de  escola,  um pouquinho  da  cultura  oriental.  Se
conseguirmos  colocar  em  prática  um  pouquinho  do  muito  que  esse  povo  vivido,
sofrido, lutador e batalhador tem a nos ensinar, certamente poderemos construir no
nosso país uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária e pacífica. Temos muito a
aprender com todos nossos irmãos orientais, com todos os nossos irmãos japoneses.

A Soka Gakkai acaba, por si só, permitindo essa oportunidade de construir aqui no
Brasil  um  pouco  dessa  cultura,  dessa  filosofia,  desse  sentimento  e  desses
ensinamentos que contribuem há tantos anos com a humanidade. Ela contribui desde
os anos 1960 com o desenvolvimento do Brasil.

Agradeço  muito  a  oportunidade  de  aqui,  nesta  tarde-noite,  prestar  esta
homenagem, que quero se estenda não apenas ao Sr. Daisaku Ikeda, à Soka Gakkai,
a todo o movimento humanista, mas que seja também uma homenagem a todo o
terceiro setor, a todos os indivíduos que colocam sua vida à disposição para contribuir
para  a  melhora  do  próximo,  da  nossa  sociedade.  Quem,  como  eu,  teve  a
oportunidade  de  crescer  em  uma  casa  cuja  mãe  era  e  é  até  hoje,  felizmente,
extremamente  dedicada  e  voltada  ao  trabalho  social,  de  aprender  que  quando
dedicamos um pouco do nosso tempo a buscar  a melhora de vida do próximo, a
melhora  da  qualidade  do  ambiente  em  que  vivemos,  na  verdade  estamos  tendo
oportunidade de nos melhorarmos. Ninguém consegue dar ao próximo o que não tem
para si; ninguém consegue contribuir com o desenvolvimento do próximo e com a
sociedade em que vive se primeiro não se desenvolver.  Então, a oportunidade de
contribuir para uma sociedade melhor, para que a vida do próximo seja melhor, em
qualquer movimento, é uma oportunidade muito mais profunda de desenvolvimento
individual.

Portanto, quero que todos os que contribuem com a qualificação do ser humano,
que  contribuem  para  uma  sociedade  mais  justa,  igualitária  e  fraterna,  sintam-se
abraçados e homenageados por meio desta homenagem a este grande humanista e
a esta grande entidade do terceiro setor que tanto colabora para o desenvolvimento
do nosso país.

Quero também, de maneira muito profunda e sincera, pela admiração pessoal que
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tenho por todos os nossos irmãos orientais, em especial pelo povo japonês, que esta
seja uma homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais também a todos os
nossos irmãos que um dia vieram para o Brasil e tanto contribuíram com sua força de
trabalho, com sua experiência, com a paciência, com a parcimônia e com a vontade
de trabalhar. Não conheço nenhum japonês que não seja absolutamente trabalhador,
dedicado e disciplinado. Que todos esses nossos irmãos se sintam homenageados e
representados por esta homenagem a este grande humanista e a esta entidade que
tem  profundas  raízes  com  esse  povo  e  com  essa  gente  que  tanto  faz  pelo
desenvolvimento do nosso país, já há algumas décadas, e há milênios e milênios pelo
desenvolvimento da humanidade.

Muito obrigado a todos pela oportunidade. Mais uma vez, Selma, muito obrigado
pela oportunidade de vivenciar este momento, de aprender um pouco mais com cada
um de vocês e de receber pessoas que tanto contribuem para o desenvolvimento da
humanidade, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Muito obrigado a
todos. Boa noite.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o deputado Ivair Nogueira, representando o presidente

da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, fará entrega ao vice-presidente
da Brasil Soka Gakkai Internacional, Sr. Osvaldo Maki, representando o Sr. Daisaku
Ikeda,  de  placa  alusiva  a  esta  homenagem.  A placa  a  ser  entregue  contém  os
seguintes  dizeres:  “'A paz começa na  mente  dos  homens'.  Fundamentado nesse
pensamento,  Daisaku  Ikeda  -  filósofo,  escritor,  líder  budista  e  um  dos  maiores
pacifistas da atualidade - tem-se destacado no cenário mundial por seu trabalho na
Soka Gakkai Internacional - SGI. Presidente dessa organização não governamental
desde 1960, liderou sua expansão para inúmeros países, inclusive o Brasil. Baseada
na filosofia budista de Nitiren Daishonin e filiada à ONU desde 1983, a instituição
desenvolve  atividades  ligadas  à  educação,  à  cultura  e  ao  meio  ambiente,  com o
propósito de  promover  a  paz por  meio  do  aprimoramento  das  potencialidades  do
indivíduo e da verdadeira revolução humana. Em reconhecimento à trajetória de vida
desse homem extraordinário,  incansável  na busca de soluções para os problemas
que  afligem  a  humanidade e  empenhado  na construção de uma sociedade  mais
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harmônica, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais rende a ele legítima
homenagem.”.

O presidente - Quero aproveitar para convidar o deputado João Vítor Xavier para
fazer parte da entrega desta justa homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Osvaldo Maki

Exmo. Sr. João Vítor Xavier, digníssimo deputado estadual, autor desta maravilhosa
homenagem, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades
presentes, senhoras e senhores, caros companheiros da BSGI, boa noite.

Nesta oportunidade em que a Assembleia Legislativa  de  Minas Gerais  promove
esta solenidade especial para prestar esta honrosa homenagem ao presidente Soka
Gakkai  Internacional,  Daisadu  Ikeda,  tenho  a  elevada  satisfação  de  agradecer
profundamente,  em  seu  nome  e  em  nome  da  Soka  Gakkai,  pelo  distinto
reconhecimento demonstrado por esta Casa, que responde pelos anseios do povo.
Quero juntar neste agradecimento a alegria e os aplausos dos milhões de associados
nossos que atuam em 192 países por este honroso acontecimento.

Como já é do conhecimento de muitos dos senhores, a nossa instituição surgiu do
forte  anseio  de  dois  eminentes  precursores  da  educação  no  Japão,  professores
Tsunessaburo Makiguti e Jossei Toda, que, preocupados com o destino da nação e do
mundo, fundaram a Soka Gakkai, em 18 de novembro de 1930, com a finalidade de
criar valores humanos em defesa dos nobres ideais e anseios da humanidade. Essa
pequena vereda de idealismo, desenvolvida posteriormente em torno da liderança do
atual  presidente  Daisaku  Ikeda,  é  hoje  uma  caudalosa  correnteza  de  pessoas
anônimas trabalhando efetivamente pela paz e pelo bem-estar social.

O fato de no dia de hoje o Estado de Minas Gerais, que também prioriza a paz e o
bem-estar social,  manifestar  esse reconhecimento ao presidente Ikeda é um claro
sinal de que ele, assim como Makiguti e Toda, não estavam errados e que o caminho
hoje percorrido por 12 milhões de pessoas comuns há de permear  um grandioso
futuro enquanto puder contar com a grata e sublime compreensão de personalidades
públicas como os senhores que aqui atuam. Reiterando a nossa profunda gratidão ao
autor, deputado João Vítor Xavier, aos nobres componentes desta Casa e a todos os
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senhores presentes,  prometemos continuar trabalhando sempre com dinamismo e
coragem pela consecução dos ideais que norteiam a nossa causa.

Por  fim, encerrando minhas palavras,  gostaria  de citar  as palavras de Mahatma
Gandhi,  que elucidam  a  nossa convicção de estar  sempre  ao  lado das pessoas,
lutando em prol  do  seu desenvolvimento  e  do  bem  comum. Diz  Gandhi:  “Se  der
espaço para o medo, terá de acalmar a verdade. A regra áurea consiste em agir sem
temor  nas  questões  que  considera  correta”.  E  também:  “Nossa  fé deve ser  uma
lâmpada incandescente que não apenas ilumine em benefício próprio como também
alumie a vida dos demais”. Muito obrigado a todos os senhores.

Palavras do Presidente
Exmo.  Sr.  Osvaldo  Maki,  vice-presidente  da  Brasil  Soka  Gakkai  Internacional,

representando o presidente da Soka Gakkai Internacional,  Sr.  Daisaku Ikeda; meu
amigo deputado João Vítor Xavier, autor do requerimento que deu origem a esta justa
homenagem; meu amigo Silvinho Rezende,  vereador  de Belo  Horizonte;  Sra.  Ilka
Haro,  coordenadora  da  Divisão  Feminina  da  RMBH -  Centro-Sul;  Sr.  Elton  Silva,
coordenador da RMBH - Centro-Sul; senhoras e senhores, boa noite.

A paz, o desenvolvimento sustentável e os direitos humanos são motivos de grande
preocupação  desta  Assembleia.  Então,  quando  reconhecemos  personalidades  e
organizações com objetivos semelhantes, temos a intensa satisfação de lhes render
uma homenagem justa. Constatamos, assim, que a Soka Gakkai Internacional e seu
presidente Daisaku Ikeda vêm sendo efetivos propagadores da esperança e da união
perante os desafios da pobreza, da degradação ambiental e dos conflitos e violências
que persistem no mundo atual.

Presente em todo o mundo, atuando sobretudo através da cultura e da educação, a
Soka Gakkai foi criada em 1930, no Japão, para promover a dignidade da vida num
contexto em que os direitos humanos sejam respeitados, com recursos financeiros
obtidos pela contribuição voluntária de seus membros. Trata-se de uma organização
não  governamental  que  trabalha  para  apoiar  e  fortalecer  as  Nações  Unidas,
beneficiando  refugiados  da  Ásia,  da  África  e  dos  Bálcãs.  Para  fomentar  a
solidariedade global, baseia-se na filosofia budista de respeito a tudo que existe.

É responsável pelo sistema de educação Soka, estruturado sobre uma pedagogia
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de criação de valores desde a pré-escola ao nível universitário, mantendo no Japão a
Universidade Soka e promovendo intercâmbio com universidades de todo o mundo.
Para realizar suas metas, conta com as atividades do Instituto de Estudos para a Paz
e do Instituto para o Estudo Comparativo das Culturas. No Brasil, administra o Centro
de Projetos e Estudos Ambientais do Amazonas - Cepeam -, de inestimável valor para
a proteção da Bacia Amazônica e que já transplantou mais de 30 mil mudas em áreas
afetadas pelo desflorestamento, alertando para a necessidade do desenvolvimento
sustentável. A organização vem também promovendo exposições para conscientizar
a sociedade brasileira sobre importantes questões mundiais, além de se preocupar
com o futuro das crianças para torná-las fonte de paz entre as pessoas.

A Orquestra Filarmônica Brasileira do Humanismo Ikeda, fundada em 1993, tem se
apresentado  em  uma  série  de  concertos  didáticos,  retratando,  em  suas
apresentações, a luta pelo humanismo, evocando a passagem da escuridão para a
luz e do desespero para a vida plena.

Para que todo esse trabalho seja possível e se mantenha na trilha do sucesso, tem
sido  fundamental  a  contribuição  de  Daisaku Ikeda,  seu atual  dirigente.  Filósofo  e
poeta  premiado  traduzido  para  mais  de  20  línguas,  é,  desde  1992,  sócio
correspondente da Academia Brasileira de Letras. Defensor da coexistência pacífica
entre os povos e entre os indivíduos,  transformou sua vida num embate contra a
desunião e a hostilidade.  Para tanto,  vem propondo o questionamento da própria
constituição da civilização humana, das formas como a sociedade está organizada, a
maneira como conduzimos nossas vidas cotidianas. Afinal tudo o que fazemos hoje
repercute em mais de 7 bilhões de habitantes do planeta, aos quais nos próximos
séculos  se  somarão  outros  bilhões.  Portanto,  pela  defesa  da  vida  desta  e  das
próximas  gerações,  bem  como  da  biosfera  que  nos  circunda,  estamos  hoje
homenageando e celebrando o imprescindível trabalho de Daisaku Ikeda e da Soka
Gakkai Internacional.

Meus amigos, deixei para o final justamente o que estava conversando com esse
vereador tão respeitado de Belo Horizonte, de vários mandatos, que tem dado uma
contribuição  muito  grande  para  o  desenvolvimento  e  a  aprovação  de  projetos
importantes.  Ele  falou  da  importância  desta  homenagem  e  que  também  teve  a
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oportunidade de fazê-la na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E disse ainda que
nunca viu uma solenidade tão concorrida como a de lá. E falou também da orquestra
sinfônica, do seu prestígio e da sua qualidade.

É disso que precisamos. Parabéns, Silvinho. Quero também registrar a ausência do
presidente  da  Assembleia,  deputado  Dinis  Pinheiro,  um  jovem  que  tem  feito  um
trabalho maravilhoso nesta Casa, que tem procurado, no mesmo espírito, interiorizar
os trabalhos desta Casa, buscando, de certa forma, combater a desigualdade social
que estamos vivendo hoje e que é realmente uma grande preocupação dele. Em seu
nome, trago um abraço especial e os parabéns a essa grande entidade, que realiza
um  trabalho  do  mais  alto  reconhecimento.  Tenho  certeza  de  que  esta  é  uma
homenagem simples, mas seu alcance é grande.

Deixei para falar por último, depois do meu amigo deputado João Vítor Xavier. João
Vítor foi vereador em Belo Horizonte e logo, pela sua expressão, seu conhecimento e
pelo reconhecimento que o povo mineiro tem por ele, não só pelo esporte, que hoje é
algo de que o brasileiro não abre mão - vamos ter agora a Copa do Mundo -, mas
também como vereador e agora como deputado. Conheço João Vítor Xavier de longa
data, à beira dos campos como repórter e hoje um dos radialistas mais respeitados
do Estado de Minas Gerais. Ele chegou aqui há pouco tempo, mas parece que tem
20 anos de Casa, pela sua experiência e convivência. João Vítor é um deputado ao
lado de quem sempre  procuramos  ficar,  para,  no  dia  a  dia,  aprender  com ele  e
admirá-lo, porque esta Casa não é senão uma troca de experiências, convivendo com
pessoas de diversos setores e procurando traduzir o sentimento da população, dos
segmentos.

Estava ouvindo atentamente o deputado João Vítor Xavier. Temos dito, deputado,
que,  na  verdade,  as  entidades  têm  realizado  um  trabalho  cobrindo  uma  lacuna
deixada pelos governos de modo geral, uma obrigação que é dos governos federal,
estadual e municipal. Vocês, como tantas outras entidades, têm realizado um trabalho
maravilhoso, procurando, no espírito evocado aqui, traduzir em realidade e aumentar
a esperança de um povo muito sofrido. Não tenho o dom do deputado João Vítor
Xavier, que tem facilidade de expressão, que chega aqui e fala de improviso, pela sua
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convivência com o microfone, experiência e competência. Então o que posso dizer,
neste momento, deputado João Vítor Xavier, é que Minas Gerais precisa muito de
você, precisa que você continue com esse trabalho maravilhoso, que continue sendo
um deputado atuante, trazendo para esta Casa debates importantes que traduzam o
sentimento do povo mineiro e colocados como projetos importantes e homenagens
importantes,  como você  faz  aqui  hoje.  Ao  entregar  a  placa  -  o  ser  humano  tem
sentimentos, temos sangue que corre dentro da gente -, senti que não tem coisa mais
bonita do que uma homenagem ser aplaudida de pé e com tanta intensidade. Isso é
sinal do reconhecimento de um trabalho e é sinal, João Vítor, de que você marcou um
gol de placa ao trazer aqui e homenagear uma entidade tão importante, tão séria, que
realiza  um  trabalho  maravilhoso.  É  isso  que  precisamos  fazer.  As  pessoas  não
buscam ser homenageadas, mas temos obrigação de homenagear as entidades que
realizam um trabalho no momento tão difícil que vivemos. Portanto, neste momento,
em meu nome, em nome do deputado Dinis Pinheiro e de todos os deputados desta
Casa, parabenizo-o pela iniciativa.  Que V.  Exa.  continue o seu trabalho e a fazer
homenagens  tão  importantes  como  esta,  porque  o  povo  vai  continuar  lhe
agradecendo e reconhecendo que V. Exa. é um dos deputados de que precisa. O
povo  conta  com  você.  Esperamos  continuar  com  o  seu  trabalho  maravilhoso.
Parabéns, deputado João Vítor.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir os Grupos Nova Era Kotekitai e Taiyo

Ongakutai, que apresentarão as músicas: Medley - Juntos com Sensei e Mais um dia
feliz - e Ifu Dodo No Uta.

- Procede-se à apresentação musical.
Encerramento

O  presidente  -  A presidência  manifesta  a  todos  o  agradecimento  pelo  honrosa
presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando  as
deputadas e os deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 29, às 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas,
anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 8/4/2014
Às  14h39min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Liza  Prado

(substituindo o  deputado  Braulio  Braz,  por  indicação  da liderança  do  BAM)  e  os
deputados Dalmo Ribeiro Silva e Duarte Bechir  (substituindo o deputado Gustavo
Perrella,  por  indicação da liderança do BTR),  membros  da  supracitada comissão.
Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  declara
aberta  a  reunião  e,  em  virtude da aprovação  de  requerimento  da  deputada  Liza
Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão.  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  4.735/2014 com a Emenda nº  1,  votada em separado,  o qual  recebeu
parecer  por  sua aprovação com a  Emenda nº  1,  da  Comissão de Constituição e
Justiça.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 7.318, 7.349, 7.421, 7.428 e 7.477/2014. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. São recebidos pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes
requerimentos:

-  nº  9.481/2014,  do  deputado Rômulo  Veneroso,  em que solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, a pretensão da Ferrovia Centro-Atlântica
- FCA - de devolver à União cerca de 4.200 km de ferrovias;

- nº 9.484/2014, da deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja realizada
visita  ao  Sindicato  dos  Guias  de  Turismo  de  Minas  Gerais  -  Singtur-MG  -  para
exposição de diversos assuntos de importância para a categoria.

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, 28 de abril de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

8/4/2014
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,

Ulysses Gomes,  Mário Henrique Caixa e Tenente Lúcio,  membros da supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Marques  Abreu,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Tenente  Lúcio,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições  da  Comissão.  Passa-se à  2ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário.  Após  discussão  e  votação  nominal,  é  aprovado,  em  turno  único,  por
unanimidade, o Projeto de Lei nº 4.951/2014 (relator: deputado Marques Abreu), que
recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nºs 7.490 e 7.509/2014. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos  de  Lei  nºs  4.746  e  4.775/2013.  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, 29 de abril de 2014.
Marques Abreu, presidente - Tenente Lúcio - Mário Henrique Caixa.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/4/2014
Às  10h7min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o deputado Gustavo Valadares, por indicação da liderança do BRT) e os
deputados  Adalclever  Lopes,  Anselmo  José  Domingos  e  Gilberto  Abramo
(substituindo  o  deputado  Paulo  Guedes,  por  indicação  da  liderança  do  MSC),
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membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Alencar
da Silveira Jr.  e  Cabo Júlio.  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  o
impedimento  à  transferência  das  concessões  de  táxi  para  parentes  dos
permissionários em Belo Horizonte. A presidência interrompe os trabalhos ordinários
da reunião para ouvir as Sras. Flávia Stortini Souza Cruz, advogada de parente de
permissionário,  Telma  Araújo  Thereza,  parente  de  permissionário,  Maria  Eunice
Mesquita  da  Rocha,  parente  de  permissionário;  a  Sra.  Irlene  Peixoto  Morais  de
Azevedo,  chefe  da  assessoria  jurídica  dos  permissionários  da  BHTrans,  e  o  Sr.
Reinaldo Avelar Drumond, gerente de Controle de Permissões da BHTrans, ambos
representando  os  Srs.  Marcio  Araujo  de  Lacerda,  prefeito  Municipal  de  Belo
Horizonte,  e  Ramon Victor  Cesar,  presidente  da  BHtrans;  e  os  Srs.  Ricardo Luiz
Faedda, diretor-presidente do Sindicato Intermunicipal dos Condutores Autônomos de
Veículos  Rodoviários,  Taxistas  e  Transportadores  Autônomos  de  Bens  de  Minas
Gerais  -  Sincavir-MG,  representando  o  Sr.  Avelino  Moreira  de  Araújo,  diretor-
secretário desse sindicato; Dirceu Reis, diretor administrativo do Sincavir-MG; Wesley
Calazant,  advogado,  e  Tiago Rocha da Silva,  parente de permissionário,  que são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado
Gilberto  Abramo,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.
Passa-se à 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
no 1º turno: pela aprovação dos Projetos de Lei nºs 3.403/2012 com a Emenda nº 1
da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Adalclever  Lopes);
3.851/2013  com  a  Emenda  nº  1  da  Comissão de  Constituição  e  Justiça  (relator:
deputado Anselmo José Domingos);  4.220/2013 na forma do Substitutivo  nº  1  da
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Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Anselmo  José  Domingos);
4.257/2013 com a Emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça e com a
Emenda  nº  2  (relator:  deputado  Adalclever  Lopes);  4.403/2013  na  forma  do
Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Gustavo
Valadares); 4.518/2013 com a Emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça,
redistribuída a proposição (relator:  deputado Gilberto  Abramo);  4.665/2013,  com a
Emenda  nº  1  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  redistribuída  a  proposição
(relator:deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a
apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de
Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  nº4.774/2013.  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  9.596/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Transporte e
Obras Públicas pedido de providências 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 9.597/2014, do deputado Luiz Henrique, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Saúde para, em audiência pública, debater a aplicação
da Resolução nº 460, de 12/11/2013, do Conselho Nacional de Trânsito, que altera a
Resolução nº 425, de 27 de novembro de 2012, que dispõe sobre o exame de aptidão
física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e
privadas de que tratam o art. 147, I e §§ 1º a 4º, e o art. 148 do Código de Trânsito
Brasileiro;

- nº 9.598/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas 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;
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-  nº  9.618/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para a
inclusão das Guardas entre as instituições responsáveis pelo Registro de Eventos da
Defesa Social;

-  nº  9.621/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  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;

- nº 9.625/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião para, em audiência pública, debater a situação das famílias participantes da
Cooperativa Habitacional Metropolitana;

- nº 9.626/2014, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja encaminhado à
BHTrans  pedido  de  cópia  do  documento  que  comprova  que  as  viúvas  dos
permissionários  de  táxi  foram  informadas  sobre  a  cassação  da  autorização  para
circulação de táxi em Belo Horizonte;

- nº 9.627/2014, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita sejam encaminhadas
ao  Ministério  Público  as  notas  taquigráficas  da  6ª  Reunião  Extraordinária  da
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, cuja finalidade foi debater o
impedimento  à  transferência  das  concessões  de  táxi  para  parentes  dos
permissionários em Belo Horizonte;

- nº 9.628/2014, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja encaminhado
ao presidente da BHTrans pedido de informações sobre a relação dos nomes das
empresas que prestam serviço de táxi no Município de Belo Horizonte e a quantidade
de permissões que cada uma possui;

- nº 9.631/2014, dos deputados Adalclever Lopes, Anselmo José Domingos e Fred
Costa, em que solicita seja realizada reunião para, em audiência pública, apresentar
as  propostas  da  Associação  de  Moradores  da  3ª  Parte  do  Bairro  São  Bento  e
adjacências para a melhoria das condições de tráfego e mobilidade urbana na região
das Avenidas Raja Gabaglia e Barão Homem de Melo;

- nº 9.634/2014, dos deputados Anselmo José Domingos, Adalclever Lopes e Fred
Costa, em que solicita  seja encaminhado à BHTrans pedido de providências para
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análise das intervenções para melhoria da fluidez, do tráfego e das condições de
mobilidade urbana na região das Avenidas Raja Gabaglia e Barão Homem de Melo,
quais  sejam:  no  acesso  Buritis-Av.  Raja  Gabaglia  através  do  Bairro  Estoril,  a
transformação em mão única, com estacionamento apenas do lado esquerdo (sentido
Buritis  /  Centro),  das  Ruas  Eng.  Ocelo  Cirino  (inclusive  no  quarteirão  do  Epa),
Aspásia de Miranda Moura e Juiz Aquiles Veloso; e o fechamento do canteiro da Av.
Raja Gabaglia,  para impedir  a descida de veículos;  no acesso Av. Raja Gabaglia-
Buritis através do Bairro Estoril,  a transformação em mão única das Ruas Marcelo
Roberto Linhares, Alvino de Paula, Juiz Aquiles Veloso, Geraldo Vasconcelos e João
Ladeira Sena, com a possível desapropriação do lote 28 da quadra 63, tornando reta
a Rua Marcelo Roberto Linhares.

Foram convertidos em diligência os Projetos de Lei nºs 4.291/2013, à Prefeitura
Municipal de Juruaia; e 4.292/2013, às Prefeituras dos Municípios de Juruaia e São
Pedro da União.

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

Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Celinho do Sinttrocel - Anselmo José Domingos.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/4/2014
Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André  Quintão,  Duilio  de  Castro,  Lafayette  de  Andrada  (substituindo  o  deputado
Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da liderança do BTR), o deputado Duarte Bechir
(substituindo  o  deputado  Luiz  Henrique,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),
Adalclever  Lopes  (substituindo  o  deputado  Leonídio  Bouças,  por  indicação  da
liderança do MSC) e Sargento Rodrigues (substituindo o deputado Gustavo Perrella,
por  indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  comissão.  Está
presente,  também,  o  deputado  Célio  Moreira.  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
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dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e
a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário.  Registram-se a presença dos deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Luiz Henrique e a saída do deputado Duarte Bechir.  O presidente
submete a discussão o seu parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº 59/2014,
no 1º turno, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
na forma do Substitutivo nº 1. A seguir anuncia o recebimento de 13 propostas de
emenda  ao  referido  parecer.  Após  fazer  uso  da  palavra  durante  a  discussão  do
parecer, o deputado Sargento Rodrigues retira-se do recinto. Encerrada a discussão,
o  presidente  submete  a  votação  o  parecer,  salvo  as  propostas  de  emenda
apresentadas e informa que, aprovado o parecer, ficam prejudicadas as Propostas de
Emenda nºs 1 e 10. É aprovado o parecer do relator,  deputado Sebastião Costa.
Registra-se  o voto contrário  do  deputado André Quintão.  Em seguida,  submete a
votação  as  Propostas  de  Emenda  de  nºs  2  a  9  e  11  a  13,  que  são  rejeitadas.
Registra-se o voto contrário do deputado André Quintão. Após discussão e votação é
aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no
1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.505/2013 na  forma do  Substitutivo  nº  1  (relator:
deputado Sebastião Costa). Registra-se a saída do deputado Adalclever Lopes. 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 4.519 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 4.574/2013 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: deputado Duílio de Castro). Registra-se a saída o deputado
Duilio de Castro. Após discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui pela
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
4.651/2013 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva, em
virtude de redistribuição). Registra-se a presença do deputado Duilio de Castro. Após
discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que
concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos
de Lei nºs 4.783/2013, 4.872, 4.899 e 5.077/2014, todos na forma do Substitutivo nº 1
(relator: deputado André Quintão, sendo o primeiro em virtude de redistribuição). É
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convertido  em diligência  à  Secretaria  de  Estado de Planejamento  e  Gestão e  ao
prefeito de Corinto o Projeto de Lei nº 5.110/2014 (relator: deputado Duílio de Castro).
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
2.753/2011;  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  virtude  de  redistribuição);
3.478/2012 (relator: deputado André Quintão). Registra-se a saída do deputado André
Quintão.  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 3.525/2012 com a Emenda nº 1 e 5.088/2014 (relator:
deputado  Duilio  de  Castro);  4.525/2013  e  4.867/2014  (relator:  deputado  Luiz
Henrique);  5.044/2014  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  virtude  de
redistribuição). Registra-se a presença do Deputado André Quintão. Após discussão e
votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres  que  concluem pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs
5.082 e  5.089/2014 (relator:  deputado André Quintão).  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados
requerimentos dos deputados que solicitam pedido de informações, nos termos do
art. 301, parágrafo único do Regimento Interno, aos respectivos autores dos Projetos
de Lei nºs 5.050, 5.056, 5.071, 5.084, 5.085 e 5.087/2014, à Secretaria de Casa Civil
e de Relações Institucionais do Projeto de Lei nº4.865/2014 e à Secretaria de Estado
de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Projeto de Lei nº 5.083/2014, 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, 29 de abril de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Duilio  de

Castro.
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ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

28/4/2014
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Leite, Cabo

Júlio e Duarte Bechir, membros da supracitada comissão. Estão presentes, também,
os  deputados  Neider  Moreira  e  Inácio  Franco.  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 situação da segurança pública em razão do aumento
da violência e da criminalidade no Município de Mateus Leme e a discutir e votar
proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para ouvir a Sra. Valéria Aparecida dos Santos, prefeita municipal de Juatuba; e os
Srs. Marlon Aurélio Guimarães, prefeito municipal de Mateus Leme; Cláudio Pinto de
Paiva  Junior,  presidente da  Câmara Municipal  de Mateus  Leme; Lúcio Gonçalves
Madureira, vereador do Município de Mateus Leme; Eudas Botelho, juiz de direito da
2ª  Vara  da  Comarca  de  Mateus  Leme;  o  Major  PM  Carlos  Gomes  da  Costa,
comandante da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar de Mateus Leme; o 2º-
Ten.  PM  Giovanni  Aparecido  da  Nóbrega,  comandante  do  6º  Pelotão  da  7ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar  de  Mateus  Leme;  o  Sr.  André  Luiz
Cândido Ribeiro,  delegado de Polícia Civil  de Juatuba,  representando o Sr.  Fábio
Moraes Werneck Neto, delegado de Polícia Civil de Mateus Leme; o Cap. PM Rubens
Pereira, comandante do 5º Pelotão da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar
de Juatuba; o Sr. Mionesí Nogueira, presidente da 145ª Subseção da OAB-MG, de
Mateus Leme; e o Ten. BM Alexsander de Amorim Andrade, comandante do Pelotão
do Corpo de Bombeiros de Mateus Leme, que são convidados a tomar assento à
mesa.  A  presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Duarte  Bechir,  autor  do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A
presidência retoma os trabalhos ordinários  da reunião.  Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
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comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

- nº 9.701/2014, dos deputados João Leite, Duarte Bechir, Cabo Júlio, Inácio Franco
e Neider  Moreira,  em que solicitam seja encaminhado à Secretaria  de Estado de
Esportes  e  Juventude  pedido  de  providências  para  implementação de  programas
voltados para a prática de esportes entre crianças e adolescentes no Município de
Mateus  Leme,  com  vistas  à  prevenção  ao  uso  de  drogas  e  ao  ingresso  na
criminalidade;

- nº 9.702/2014, dos deputados João Leite, Cabo Júlio, Duarte Bechir, Inácio Franco
e Neider Moreira, em que solicitam seja encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido
de providências para a instalação da já criada Comarca de Juatuba;

- nº 9.703/2014, dos deputados João Leite, Cabo Júlio, Duarte Bechir, Inácio Franco
e Neider  Moreira,  em que solicitam seja encaminhado à Secretaria  de Estado de
Defesa Social e à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para avaliação da
possibilidade de transferência do plantão da Polícia Civil de Betim para Mateus Leme
ou  Juatuba,  tendo  em  vista  o  aumento  da  violência  e  da  criminalidade  nessas
localidades, e da implantação de um plantão regionalizado em Juatuba;

- nº 9.704/2014, dos deputados João Leite, Cabo Júlio, Duarte Bechir, Inácio Franco
e  Neider  Moreira,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Cemig  pedido  de
providências para a substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de mercúrio nos
pontos de iluminação pública situados nos locais de maior incidência de criminalidade
no Município de Mateus Leme;

-  nº  9.705/2014,  dos  deputados  João Leite,  Cabo Júlio,  Neider  Moreira,  Duarte
Bechir e Inácio Franco, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado
de Defesa Social e, no âmbito de suas competências, ao Comando-Geral da Polícia
Militar e à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para o aumento do efetivo
das Polícias Civil e Militar no Município de Mateus Leme e região, para combater a
crescente criminalidade ali  registrada; a implantação do Programa Educacional  de
Resistência às Drogas nas escolas da região; o destacamento de efetivo da Polícia
Militar para atuação no posto já construído na Rua Pernambuco, no Distrito de Serra
Azul,  em  Mateus  Leme;  autorização  para  que  as  imagens  das  câmeras  de
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videomonitoramento  do Sistema Olho Vivo  instaladas  no  centro  de  Mateus  Leme
sejam  acessadas  pela  Polícia  Militar;  solicitação  à  Copasa-MG  para  que  sejam
instalados dois novos hidrantes em Mateus Leme e um em cada distrito da região,
para viabilizar o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar nesses locais; e melhorias no
serviço de atendimento às chamadas do 190.

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

Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/4/2014
Às 10h15min, comparece no Espaço Cultural Sinhá Prado, situado no Município de

Cambuquira,  o  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  membro  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência
informa  que  a  reunião  se  destina  a  conhecer  as  ações  do  Circuito  das  Águas,
composto por 11 municípios e debater suas demandas em prol do desenvolvimento
turístico  daquela  região,  bem  como  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Heloísa
Helena Limoeiro Muller, vereadora do Município de Campanha; Dalva Maria Guedes
de Freitas Bolzoni,  diretora da Superintendência Regional de Ensino de Caxambu,
representando Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Estado de Educação; Joana
Beatriz  Barros  Pereira,  diretora da Uemg -  câmpus Campanha;  Vanessa Tavares,
vice-diretora  representando  Maria  Aparecida  Pinto,  diretora  da  Faculdade  São
Lourenço;  e  Liliane  Aparecida  Pereira  Alves,  diretora-presidente  da  Associação
Turística do Circuito das Águas; e os Srs. Evanderson Xavier, prefeito municipal de
Cambuquira; Paulo Cesar da Costa, presidente da Câmara Municipal de Cambuquira;
Renato  Coelho  de  Moura  Junior,  vice-prefeito  de  Cambuquira;  Emerson  Ferreira
Maciel, prefeito de Soledade de Minas; Nelson Eduardo Gonçalves Lima, vice-prefeito
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e  secretário  da  Cultura  do  Município  de  Cruzília;  Antônio  Gabriel  Castro  Pereira,
prefeito do Município Carmo de Minas; Marco Aurélio Ribeiro, gerente do Distrito do
Rio  Verde,  representando  Paulo  Fernando  Rodrigues  Lopes,  diretor  de  operação
sudoeste da Copasa; Gustavo Pessoa Arrais, presidente da Associação do Circuito
Turístico Serras Verdes do Sul de Minas Gerais - Monte Verde; Diogo Mendes de
Castilho, secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável de Cambuquira e vice-
presidente  da  Associação  Circuito  Turístico  das  Águas  -  Cambuquira;  e  Juliano
Cornélio,  gerente regional  do Sebrae-MG, que são convidados a tomar  assento à
mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Braulio Braz, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/4/2014
Às  14h4min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Durval  Ângelo,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da
reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A presidência  informa que  a
reunião se destina a debater a situação dos povos indígenas no Estado e no País,
considerando-se desde as históricas violações aos direitos humanos até os desafios
da atualidade (desdobramento do ciclo de debates "Resistir sempre, ditadura nunca
mais"). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs.
Edmundo Antônio Dias Netto Junior, procurador regional da República de Direitos do
Cidadão do Ministério Público Federal; Alberto Betinho Duarte, membro da Comissão
da Verdade em Minas Gerais; Marcelo Zelic, vice-presidente do grupo Tortura Nunca
Mais e coordenador do projeto Armazém da Memória; Antônio Eduardo Cerqueira de
Oliveira, coordenador do Conselho Indigenista Missionário - CIMI - Regional Leste;
Antonio Ribeiro Romanelli, coordenador da Comissão da Verdade em Minas Gerais -
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Covemg; Domingos Nunes de Oliveira,  cacique da comunidade indígena xakriabá,
que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência, na qualidade de autor do
requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer suas considerações iniciais.
Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.
Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  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, 29 de abril de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Sargento Rodrigues - Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.733/2013

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública
de Porto Firme - Consep -, com sede no Município de Porto Firme.

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 3.733/2013 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário de Segurança Pública de Porto Firme - Consep -, com sede no Município
de Porto Firme, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  ações  que  busquem  congregar  as
lideranças comunitárias para que, conjuntamente com as autoridades policiais e os
órgãos do sistema de defesa social possam planejar ações integradas de segurança,
visando à melhoria da qualidade de vida da comunidade.

A entidade tem caráter  apolítico e entre seus objetivos estão:  colaborar  com os
órgãos competentes nas questões de defesa social, especialmente aquelas ligadas à
prevenção criminal; propor aos órgãos de segurança a definição de prioridades, na
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área  de  circunscrição  do  Consep;  articular  a  comunidade,  visando  à  solução  de
problemas ambientais e sociais que tragam implicações de segurança; e executar
atividades de natureza assistencial e de promoção humana.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido  pelo Consep de Porto Firme,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.733/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Lafayette de Andrada, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.543/2013
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De  autoria  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  esse  projeto  visa  a  denominar

rodovia.
A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas.
A Comissão de Constituição  e  Justiça  solicitou  fosse  a  proposição baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de
que o órgão enviasse a esta Casa informações sobre a rodovia a ser denominada. De
posse da resposta, essa comissão examinou preliminarmente a matéria e concluiu
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as Emendas n°s 1 e 2, que
apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer conforme dispõe o art.
103, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei Nº 4.543/2013 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Carlos Henrique Albuquerque de Oliveira (Caíque) ao trecho da Rodovia MG-132 que
tem  início  no  entrocamento  da  Rodovia  MG-275-B,  ligando  os  Municípios  de
Cipotânea e Rio Espera.

A Comissão de Constituição e Justiça relatou em seu parecer que a competência do
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estado membro está consagrada no § 1° do art. 25 da Constituição da República, que
lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou
do município. Assim sendo, a denominação de próprios públicos pode ser objeto de
disciplina jurídica por parte do estado membro.

A Lei n° 13.408, de 1999, atribui competência ao Legislativo para dispor sobre a
matéria e determinar que a escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha
prestado relevantes serviços à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride,
acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do
Estado.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -,
por meio de nota técnica, se manifestou favoravelmente à proposição.

Essa comissão apresentou duas emendas, com as quais concordamos. A Emenda
n°  1  dá  nova  redação  ao  art.  1º,  a  fim  de  melhor  identificar  a  rodovia  a  ser
denominada. A Emenda n° 2 suprime o art. 2°, que prevê instalação pelo DER-MG de
placas de identificação com a denominação do trecho rodoviário, pois essa ação já
faz parte da competência do órgão.

Nascido no Município  de Ubiratã,  Paraná,  no dia 16 de março de 1978,  Carlos
Henrique  Albuquerque  de  Oliveira,  o  Caíque,  deixou  sua  marca  como  habilidoso
articulador e exímio assessor parlamentar, com atuações nesta Casa e também na
Câmara Municipal  de Juiz de Fora, além de passagem pela Secretaria de Defesa
Social de Minas Gerais como chefe de gabinete.

No  exercício  de  suas  atribuições  nesta  Casa,  defendeu  a  necessidade  de  se
pavimentar o acesso entre os Municípios de Rio Espera e Cipotânea,  objetivando
facilitar a vida dos moradores da região que usavam a via para o transporte que lhes
permitia estudar, trabalhar ou realizar exames e consultas médicas em Barbacena ou
Juiz de Fora.

Caíque  extrapolou  os  limites  de  suas  atribuições,  tornando-se  amigo  dos  rio-
esperenses e cipotanenses, e atendeu a diversas outras demandas da população.
Faleceu na cidade de Belo Horizonte no dia 22 de novembro de 2011.

Consideramos justa a homenagem de denominar o trecho com seu nome.
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Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.543/2013, em turno único, com as

Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.610/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a Loja Maçônica Antônio Lafetá Rebello nº 270, com
sede no Município de Montes Claros.

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

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

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  4.610/2013  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Loja

Maçônica Antônio Lafetá Rebello nº 270, com sede no Município de Montes Claros,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como escopo realizar os princípios da Instituição Maçônica Universal.

Com esse propósito, a instituição busca criar, fundar ou manter abrigos, creches,
escolas de ensino fundamental ou de capacitação profissional e outras organizações
de fins filantrópicos ou educativos.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida loja com a
comunidade de Montes Claros, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.610/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Bosco, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.829/2014
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório
De  autoria  do  governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação a escola estadual de ensino fundamental situada no Município de Rio
Piracicaba.

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

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

Fundamentação
O projeto  de  lei  em  questão  pretende  dar  a  denominação  de  Escola  Estadual

Marinho  Silva  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  situada  na  Rua  João
Nogueira de Rezende, nº 387, Bairro Nossa Senhora de Fátima, no Município de Rio
Piracicaba.

A denominação proposta resulta de pedido formulado pelo colegiado dessa unidade
de ensino, que homologou, pela maioria dos votos de seus membros, a indicação do
nome do homenageado para denominar a referida escola.

Com  relação  ao  mérito  da  matéria,  ressalte-se  que  Marinho  Maximiano  Silva,
natural de Rio Piracicaba,  foi  um artista plástico que se dedicou ao desenho e à
pintura, deixando inúmeras obras artísticas como legado para sua terra natal.

Desse modo, entendemos justa e meritória a atribuição de seu nome para designar
a unidade escolar objeto da proposição em análise.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.829/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.009/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Cabo Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Riviera Park, com
sede no Município de Unaí.

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 5.009/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Moradores  do  Bairro  Riviera  Park,  com  sede  no  Município  de  Unaí,  pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo melhorar o bem-estar social da comunidade em que atua.

Com esse  propósito,  a  instituição busca congregar  esforços,  órgãos  e  pessoas
interessadas  em melhorar  as  condições  de  vida  dos  habitantes  do  local  e  sanar
eventuais problemas de interesse da comunidade.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.009/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.923/2013
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório
De autoria do deputado Fred Costa, a proposição em epígrafe proíbe a cobrança de

valores  adicionais  -  sobretaxa  para  matrícula  ou  mensalidade de estudantes  com
síndrome  de  Down,  autismo,  transtorno  invasivo  do  desenvolvimento  ou  outras
síndromes e dá outras providências.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência e de Educação, Ciência e Tecnologia.
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Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma originalmente
apresentada, vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XX, do Regimento Interno.

Atendendo ao disposto no § 2º do art. 173 do Regimento Interno, à proposição em
tela foi anexado o Projeto de Lei nº 4.025/2013, por tratar de matéria semelhante.

Fundamentação
A proposição em comento tem por finalidade proibir a cobrança de taxa de reserva,

de  sobretaxa  ou  de  quaisquer  valores  adicionais  para  matrícula,  renovação  de
matrícula ou mensalidade de estudantes com síndrome de Down, autismo, transtorno
invasivo do desenvolvimento ou outras síndromes, doenças raras ou genéticas, com
vistas a garantir o ingresso ou a permanência do estudante em instituições de ensino.
Dessa forma, reforça o direito à igualdade de acesso à educação.

O Censo 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -
traz a informação de que existem no País cerca de 45 milhões de pessoas com ao
menos uma deficiência, o que equivale a 23,9% da população total. Em Minas Gerais
são  4,4  milhões  de  pessoas  com  deficiência,  o  que  corresponde  a  22,6%  da
população  do  Estado.  Nesse  percentual  estão  incluídas  pessoas  com  alguma
dificuldade para enxergar, ouvir, falar e se locomover. Ainda segundo os dados da
amostra do Censo do IBGE de 2010, em Minas Gerais há mais de 1,3 milhão de
pessoas com deficiência motora, ou seja, pessoas que não conseguem se locomover
ou que experimentam grande dificuldade ou alguma dificuldade para fazê-lo.

O  direito  à  educação  inclusiva  está  previsto  na  Constituição  Federal  de  1988,
destacadamente nos seguintes dispositivos: a) art. 205, que dispõe que a educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração  da  sociedade,  visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; b) art. 206,
inciso  I,  que  determina  que  o  ensino  será  ministrado  com  base  no  princípio  da
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; e c) art. 208, inciso
III,  que  estabelece  que  a  educação  deve  ser  prestada  mediante  a  garantia  de
atendimento  educacional  especializado  às  pessoas  com  deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino.
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Quanto à educação especial, o art. 227, § 1º, II, da Constituição Federal estabelece
que  é  da  competência  do  Estado  a  criação  de  programas  de  prevenção  e
atendimento especializado para pessoas com deficiência física, sensorial ou mental.

Importante  medida  adotada  pelo  País  no  sentido  de  reconhecer  o  direito  à
educação inclusiva foi  a  aprovação do texto da Convenção sobre os  Direitos das
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, que, nos termos do § 3º do art.
5º da Constituição Federal, ganhou status de emenda constitucional. O art. 24, item 2,
da convenção dispõe que, para a realização do direito à educação, os Estados partes
assegurarão que as pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito
do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação.

Há ainda no País um conjunto de legislação infraconstitucional  que normatiza a
oferta de educação especial. Destacam-se a Política Nacional de Educação Especial,
de  janeiro  de  2008,  que  dispõe:  “cabe  aos  sistemas  de  ensino,  ao  organizar  a
educação especial na perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar as funções de
monitor ou cuidador aos alunos com necessidade de apoio nas atividades de higiene,
alimentação,  locomoção,  entre  outras  que  exijam  auxílio  constante  no  cotidiano
escolar”.

O Decreto nº 3.298,  de 1999,  define,  no art.  25,  que “os  serviços de educação
especial serão ofertados nas instituições de ensino público ou privado do sistema de
educação geral, mediante programas de apoio para o aluno que está integrado no
sistema regular de ensino”.

O Decreto nº 7.611, de 2011, por sua vez, estabelece que “a educação especial
deve garantir os serviços de apoio especializado voltado a eliminar as barreiras que
possam  obstruir  o  processo  de  escolarização  de  estudantes  com  deficiência,
transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou  superdotação”,
compreendendo  este  atendimento  “o  conjunto  de  atividades,  recursos  de
acessibilidade e pedagógicos organizados institucional  e continuamente”,  os  quais
devem constar da proposta pedagógica da escola.

Sobre  o  assunto,  cabe destacar,  ainda,  a  Nota  Técnica  nº  15,  de  2/7/2010,  da
Diretoria  de Políticas  de  Educação Especial  do  MEC,  que traz  orientações  sobre
atendimento educacional especializado na rede privada e estabelece o seguinte: "As
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instituições de ensino privadas, submetidas às normas gerais da educação nacional,
deverão  efetivar  a  matrícula  no  ensino  regular  de  todos  os  estudantes,
independentemente da condição de deficiência física, sensorial ou intelectual,  bem
como ofertar  o  atendimento  educacional  especializado,  promovendo  sua  inclusão
escolar". Estabelece também que "assim como os demais custos de manutenção e
desenvolvimento  do  ensino,  o  financiamento  de  serviços e  recursos da  educação
especial,  contemplando  professores  e  recursos  didáticos  e  pedagógicos  para
atendimento educacional especializado, bem como tradutores/intérpretes de Libras,
guia-intérprete e outros profissionais de apoio às atividades de higiene, alimentação e
locomoção, devem integrar a planilha de custos da instituição de ensino”.

Ainda de acordo com a referida nota técnica, "não encontra abrigo na legislação a
inserção  de  qualquer  cláusula  contratual  que  exima  as  instituições  privadas  de
ensino,  de  qualquer  nível,  etapa  ou  modalidade,  das  despesas  com  a  oferta  do
atendimento educacional  especializado e demais  recursos e serviços de apoio  da
educação especial”, caracterizando “descaso deliberado aos direitos dos estudantes
o não atendimento de suas necessidades educacionais especiais e, neste caso, o
não cumprimento da legislação deve ser encaminhados ao Ministério Público, bem
como ao Conselho de Educação o qual, como órgão responsável pela autorização de
funcionamento  dessas  escolas,  deverá  instruir  processo  de  reorientação  ou
descredenciá-las".

Depreende-se das normas citadas que a oferta de educação especializada e os
recursos  e  serviços  de  apoio  da  educação  especial  são  de  responsabilidade  do
Estado ou de quem em nome dele  oferta  esse serviço  à  população.  As  escolas,
públicas  ou  particulares,  devem  estar  preparadas  para  receber  alunos  com
necessidade especial de educação. Entendemos, assim, que todos os custos para a
oferta da educação especial devem ser incorporados à planilha de custo da escola, e
não repassados aos alunos com deficiência.

É preciso lembrar que a oferta de educação por instituições particulares tem caráter
de prestação de serviço público, estando essas instituições sujeitas a todas as regras
da educação no País.

Consideramos  meritório  o  conteúdo  da  proposição.  Contudo,  entendemos
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necessário promover algumas alterações no projeto, de acordo com o que prescreve
a técnica legislativa, de modo a deixá-lo mais abrangente, para atender ao princípio
de generalidade da lei, e a suprimir trechos que justificam os comandos, uma vez que
justificativas não podem constar no texto legal. Apresentamos, portanto, o Substitutivo
nº 1, que consubstancia as alterações que propomos.

De acordo com a Decisão da Presidência nº 12, de 4/5/2003, esta comissão deve
pronunciar-se também sobre proposições anexadas à proposição objeto do parecer.
Como o Projeto de Lei nº 4.025/2013 tem a mesma finalidade do projeto de lei em
análise, todas as considerações exaradas neste parecer se aplicam também a ele.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.923/2013, no 1º

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

Proíbe a cobrança de valores adicionais por serviços de educação especial.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica vedada às instituições privadas de educação básica, vinculadas ao

Sistema Estadual de Educação, a cobrança de taxa, contribuição ou valor adicional
ao da matrícula ou mensalidade para custear serviços, recursos didático-pedagógicos
e contratação de profissionais especializados e de apoio, necessários ao atendimento
do aluno com necessidade educativa especial.

Art.  2º  -  O  descumprimento  desta  lei  acarretará  a  imposição  das  sanções,
advertência,  multa  e  interdição,  total  ou  parcial  do  estabelecimento,  conforme
previsão na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Parágrafo único - As multas deverão ser destinadas ao Fundo Estadual de Defesa
do Consumidor, observadas as disposições legais específicas.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Almir Paraca, presidente - Liza Prado, relatora - Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.948/2014
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria  do  deputado Rogério  Corrêa,  o  projeto  em epígrafe  dispõe sobre  a
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divulgação, no Estado, da campanha “Coração azul” contra o tráfico de pessoas e foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, V, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição  em  epígrafe  tem  por  finalidade promover  no  Estado  a  campanha

“Coração  azul”  contra  o  tráfico  de  pessoas.  A medida  objetiva  somar  esforços  à
iniciativa liderada pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime - Unodc.
De acordo com o Unodc, o tráfico de pessoas envolve milhões de vítimas e gera
bilhões de dólares para organizações criminosas, ressaltando-se que, no Brasil, entre
2005 e 2011, foram investigadas 514 denúncias desse tipo de crime.

O  governo  brasileiro  aderiu  à  campanha  em  2013,  quando  se  comprometeu  a
divulgar e mobilizar a sociedade para a luta contra o tráfico de pessoas. Assim, na
condição de estado-membro da federação brasileira,  é louvável  que Minas Gerais
adira à campanha. Importa acrescentar também que o tráfico humano é o tema da
Campanha  da  Fraternidade  de  2014,  promovida  pela  Conferência  Nacional  dos
Bispos do Brasil - CNBB.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em seu parecer,  apresentou substitutivo,
com os objetivos de adequar o texto do projeto à técnica legislativa e suprimir da
proposição a determinação para que o Poder Executivo regulamente a lei no prazo de
30 dias, previsão esta considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
em observância ao princípio da separação dos Poderes.

As alterações propostas não prejudicam o objetivo principal da proposição, que é
promover  a  adesão  do  Estado  a  essa  campanha  internacional  de  proteção  dos
direitos humanos, razão pela qual somos favoráveis ao substitutivo da Comissão de
Constituição  e  Justiça.  O  projeto  corresponde  aos  interesses  da  comunidade
internacional,  do  Estado e  da  sociedade civil,  merecendo prosseguir  tramitando e
receber o apoio dos parlamentares desta Casa.



210
____________________________________________________________________________

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.948/2014 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Durval Ângelo, presidente e relator - Sargento Rodrigues - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.497/2011
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.497/2011, de autoria do deputado Carlin Moura, que declara
de  utilidade  pública  a  Associação  Amigos  da  Esperança  -  AAE  -,  com  sede  no
Município de Santo Antônio do Rio Abaixo, 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 1.497/2011
Declara de utilidade pública a Associação Amigos da Esperança - AAE -, com sede

no Município de Santo Antônio do Rio Abaixo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos da Esperança -

AAE -, com sede no Município de Santo Antônio do Rio Abaixo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Bonifácio Mourão, relator - João Vítor Xavier.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.444/2012
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  3.444/2012,  de autoria  do deputado  Rômulo Veneroso,  que
declara de utilidade pública a Associação Guarda Mirim Alferes Tiradentes de Betim,
foi aprovado em turno único, na forma do Substitutivo n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 3.444/2012
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Guarda  Mirim  Alferes  Tiradentes  de

Betim, com sede no Município de Betim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Guarda Mirim Alferes

Tiradentes de Betim, com sede no Município de Betim.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Bonifácio Mourão, relator - João Vítor Xavier.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.494/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.494/2013,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  que  dá
denominação ao trecho de rodovia que liga o Município de Santana do Riacho ao
Município de Baldim, 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° 4.494/2013
Dá denominação ao trecho de rodovia que liga o Município de Santana do Riacho

ao Município de Baldim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Pedro Sabino o trecho de rodovia de 35,2km, constante

no programa Caminhos de Minas,  que liga o Município de Santana do Riacho ao
Município de Baldim.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Bonifácio Mourão, relator - João Vítor Xavier.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.670/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.670/2013,  de  autoria  do  deputado  Jayro  Lessa,  que  dá
denominação ao trecho de rodovia que menciona, foi aprovado em turno único, com
as Emendas nºs 1 e 2.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 4.670/2013
Dá  denominação  ao  trecho  de  rodovia  que  liga  o  Município  de  Itanhomi  ao

Município de Alpercata.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Euclydes Marcos Pettersen a Rodovia LMG-766, que liga

o Município de Itanhomi ao entroncamento com a Rodovia BR-116, no Município de
Alpercata.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Bonifácio Mourão, relator - João Vítor Xavier.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.735/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.735/2013, de autoria do deputado Duarte Bechir, que declara
de utilidade pública a Associação do Comércio, Turismo e Artesanato de Aiuruoca -
Actua -, com sede no Município de Aiuruoca, foi aprovado em turno único, com a
Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 4.735/2013
Declara de utilidade pública a Associação do Comércio, Turismo, Indústria e dos

segmentos Agropastoril, Artesanal e Prestador de Serviços de Aiuruoca - Actua -, com
sede no Município de Aiuruoca.

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

Indústria  e  dos  segmentos  Agropastoril,  Artesanal  e  Prestador  de  Serviços  de
Aiuruoca - Actua -, com sede no Município de Aiuruoca.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Bonifácio Mourão, relator - João Vítor Xavier.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.756/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.756/2013, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara
de utilidade pública a Associação Remanescente dos Quilombos de Bebedouro, 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 § 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° 4.756/2013
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Remanescente  dos  Quilombos  de

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

Quilombos de Bebedouro, com sede no Município de Manga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
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Antonio Lerin, presidente - João Vítor Xavier, relator - Bonifácio Mourão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.823/2013

Comissão de Redação
O Projeto  de  Lei  nº  4.823/2013,  de  autoria  do  deputado  Duílio  de  Castro,  que

declara de utilidade pública a Associação Cultural e Social Pão da Vida - ACS Pão da
Vida, com sede no Município de Lagoa Santa, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.823/2013
Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Social Pão da Vida, com sede

no Município de Lagoa Santa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural e Social Pão da

Vida, com sede no Município de Lagoa Santa.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Antonio Lerin, presidente - João Vítor Xavier, relator - Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.830/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.830/2014,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  que  dá
denominação a escola estadual de ensino fundamental - anos iniciais - situada no
Município de Rio Piracicaba, 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 4.830/2014
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental - anos iniciais - situada

no Município de Rio Piracicaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Conselheiro José Joaquim da Rocha a

escola estadual  de ensino fundamental  -  anos iniciais  -  situada na Rua Marechal
Deodoro nº 59, Centro, no Município de Rio Piracicaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Antonio Lerin, presidente - João Vítor Xavier, relator - Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.831/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.831/2014,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  que  dá
denominação a escola estadual  de ensino médio  situada no Município  de Rio  do
Prado, 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 4.831/2014
Dá denominação a escola estadual de ensino médio situada no Município de Rio do

Prado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Geni Maria de Souza a escola estadual

de ensino médio situada na Rua Uberaba, s/nº, Distrito de Vila Formosa, no Município
de Rio do Prado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Antonio Lerin, presidente - João Vítor Xavier, relator - Bonifácio Mourão.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.832/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.832/2014,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  que  dá
denominação  ao  Centro  Estadual  de  Educação Continuada  -  Cesec  -  situado no
Município de João Monlevade, 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 4.832/2014
Dá denominação ao Centro Estadual de Educação Continuada - Cesec - localizado

no Município de João Monlevade.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica denominado  Centro  Estadual  de  Educação Continuada  -  Cesec -

Professora  Elza  Maria  o  Centro  Estadual  de  Educação Continuada  -  Cesec  -  de
ensino fundamental e médio localizado na Av. Getúlio Vargas, nº 6.550, bairro Santa
Bárbara, no Município de João Monlevade.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Antonio Lerin, presidente - João Vítor Xavier, relator - Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.874/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.874/2014,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  que  dá
denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  no
Povoado de Barrinha, no Município de São João do Paraíso, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.874/2014
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Povoado de Barrinha, no Município de São João do Paraíso.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  denominada Escola  Estadual  Mário  Coelho  a  escola  estadual  de

ensino fundamental e médio localizada no Povoado de Barrinha, no Município de São
João do Paraíso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Antonio Lerin, presidente - João Vítor Xavier, relator - Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.886/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.886/2014, de autoria da deputada Luzia Ferreira, que declara
de  utilidade  pública  a  Associação  de  Valorização  à  Vida  -  AVV  -,  com  sede  no
Município de Guaxupé, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.886/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Valorização da Vida - AVV -, com sede

no Município de Guaxupé.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Valorização da Vida -

AVV -, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Antonio Lerin, presidente - João Vítor Xavier, relator - Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.932/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  4.932/2014,  de autoria  do deputado Leonardo Moreira, que
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declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Brasilândia,
com sede no Município de Frei Inocêncio,  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 4.932/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Moradores  de

Brasilândia, com sede no Município de Frei Inocêncio.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores de Brasilândia, com sede no Município de Frei Inocêncio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Antonio Lerin, presidente - João Vítor Xavier, relator - Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.951/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.951/2014, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que
declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Recreativa  Internacional,  com  sede  no
Município de Nepomuceno, 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 4.951/2014
Declara de utilidade pública a Associação Recreativa Internacional, com sede no

Município de Nepomuceno.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Recreativa Internacional,
com sede no Município de Nepomuceno.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Antonio Lerin, presidente - João Vítor Xavier, relator - Bonifácio Mourão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.043/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 5.043/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação
em matéria de ICMS a contribuinte mineiro do setor de fabricação de brinquedos
prejudicado em sua competitividade ou impedido de instalar-se em Minas Gerais, nos
termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 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.

Ao  analisar  o  projeto  aprovado,  esta  comissão  verificou  que  nele  não  consta
cláusula de vigência. Por entender como mero lapso a ausência de tal dispositivo na
proposição em análise e considerando que o projeto ratifica ato já realizado, esta
comissão optou por  introduzir  no texto aprovado artigo  que estabelece a data de
publicação da resolução  como data  de  sua entrada  em  vigor,  como é  praxe nas
resoluções que ratificam regime especial de tributação.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.043/2014
Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

brinquedos, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de brinquedos, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763,
de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por meio
da Mensagem n° 628/2014.
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Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Bonifácio Mourão, relator - João Vítor Xavier.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.059/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 5.059/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação
em  matéria  de  ICMS  a  contribuinte  do  segmento  econômico  de  fabricação  e
montagem de bicicletas e triciclos não motorizados e motocicletas, nos termos do art.
225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 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 5.059/2014
Ratifica  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  econômico  de

fabricação e montagem de bicicletas e triciclos não motorizados e motocicletas, nos
termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

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

mineiro do setor econômico de fabricação e montagem de bicicletas e triciclos não
motorizados  e  motocicletas,  nos  termos  do  art.  225  da  Lei  nº  6.763,  de  26  de
dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da
Mensagem nº 615/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Bonifácio Mourão, relator - João Vítor Xavier.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.060/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 5.060/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização



221
____________________________________________________________________________

Financeira e Orçamentária, que 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, 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 5.060/2014
Ratifica  a  concessão de regime especial  de  tributação ao setor  da  indústria  de

produtos químicos, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975.

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

mineiro  do  setor  da  indústria  de  produtos  químicos  signatário  de  protocolo  de
intenções  com  o  Estado,  nos  termos  do  art.  225-A da  Lei  nº  6.763,  de  26  de
dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da
Mensagem nº 619/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Bonifácio Mourão, relator - João Vítor Xavier.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.064/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 5.064/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica a concessão de regime especial de tributação
em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do segmento econômico da fabricação
de  artefatos  de  borracha,  nos  termos  do  art.  225-A da  Lei  nº  6.763,  de  26  de
dezembro de 1975, 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 RESOLUÇÃO Nº 5.064/2014
Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

artefatos de borracha, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro
de 1975.

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

mineiro do setor de fabricação de artefatos de borracha, 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 614/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Bonifácio Mourão, relator - João Vítor Xavier.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 29/4/2014, as seguintes comunicações:
Do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  José

Marrara, ocorrido em 19/4/2014, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
Do deputado Tony Carlos, em que notifica o falecimento do arcebispo emérito Dom

Aloísio Roque Oppermann, ocorrido em 26/4/2014, em Uberaba. (- Ciente. Oficie-se.)

TRANSCRIÇÃO
“SÉRGIO MIRANDA, SUAVE GUERREIRO*

Nosso diretor, intelectual raro, combatente revolucionário, exemplo de parlamentar
durante 12 anos no Congresso Nacional, morreu aos 65 anos. Aqui, uma homenagem
por Tereza Cruvinel

Ele era uma rara encarnação do ensinamento de Che Guevara de que, para mudar
o mundo, era preciso endurecer sem perder a ternura. A combinação eficaz entre a
combatividade na ação e a doçura no trato foi um dos traços mais destacados de
Sérgio Miranda pelos  tantos  camaradas,  amigos e admiradores,  alguns vindos de
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longe, que dele se despediram no Salão Negro do Congresso, na noite de 26 para 27
de novembro, ou que lhe deram adeus na manhã seguinte, no cemitério do Campo da
Esperança, em Brasília.

Ali terminava uma trajetória de vida inteiramente dedicada às causas mais nobres
de seu tempo: a construção democrática e a liberdade, o interesse público e a justiça
social, a defesa da soberania nacional e do povo brasileiro. O comunista convicto em
Sérgio  não  sufocou  o  homem  universal,  que  respeitava  e  transitava  entre  os
diferentes. Não limitou o intelectual sensível e refinado, que em tudo colocava uma
pitada de poesia. A vida parlamentar não lhe tirou a simplicidade nem o afastou das
ruas e do povo.

Ser velado no Congresso foi uma merecida homenagem a quem honrou o mandato
popular, entre 1993 e 2006, com uma atuação sempre exemplar, fosse na tribuna, no
plenário ou nas comissões. Tanto em seu campo político, a esquerda, como no dos
adversários  angariou  respeito  e  admiração  pela  seriedade  e  dedicação  com  que
tratava cada  assunto,  cada projeto,  cada tema da  agenda.  Sua vida  parlamentar
revelou,  mais  amplamente,  as  qualidades  do  político  que  vinha  de  décadas  de
atuação na sombra e na clandestinidade, nos tempos duros da resistência à ditadura,
como militante do PCdoB. Naqueles tempos ele era o Zó, ou o Zecão. Passar no
Congresso sua última noite na Terra foi um retorno desejado, por ele e pela Casa.

Conheci-o  logo  que  chegou  à  Câmara,  em  1993,  como substituto  de  Célio  de
Castro, que se tornara prefeito de Belo Horizonte. Elegi-o, pela consistência técnica e
paciência didática, minha fonte qualificada na CPI dos Anões do Orçamento. Então,
nasceram a amizade e a admiração, a interlocução política nas conjunturas que se
seguiram e um afeto que atravessaria os anos. Este perfil decorre do testemunho de
sua atuação e das reminiscências, dele mesmo e de tantos outros, sobre os tempos
anteriores.

Sérgio nasceu em Belém e mudou-se adolescente para Fortaleza, depois de uma
passagem por  Recife.  No  Ceará,  aos  15  anos,  começou  a  militar  no  movimento
estudantil secundarista. Depois entrou para o curso de matemática da Universidade
Federal  do  estado  e  para  o  PCdoB.  Em  1968,  como  delegado  no  congresso
clandestino da UNE em Ibiúna, foi preso, como outros tantos. Na segunda metade
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dos anos 1960, o PCdoB começou a enviar secretamente militantes para o Araguaia.
Entre  eles,  alguns  companheiros  de  Sérgio  Miranda  no  movimento  estudantil  no
Ceará, como Helenira Resende, Bergson Gurjão e o sobrevivente José Genoino. Mas
não  Sérgio,  que  foi  sendo  cada  vez  mais  demandado  pelo  partido  em  tarefas
organizativas.

Visado pela repressão em Fortaleza, foi transferido para a Bahia, para a direção
regional do partido. Depois de dois anos em Salvador, foi deslocado, em 1971, para
Vitória da Conquista, futura área guerrilheira nos planos do partido. Escapou por um
triz  de  uma operação  da  repressão.  Foi,  então,  para  São  Paulo.  Como lembrou
Haroldo Lima, companheiro de Sérgio no PCdoB, naquela época o partido criou uma
Comissão de Organização, dirigida pelo camarada Mário, codinome de Pedro Pomar.
“E com o Mário, lá estavam sempre o Zecão e o Zé Antonio, ou seja, Sérgio Miranda
e  eu.”  De  algumas  reuniões  participava  também  o  Monteiro,  codinome  de  João
Amazonas.

Enquanto isso, na Amazônia, o Exército começava a atacar a guerrilha. Entre 1969
e 1973,  depois  de  duas campanhas  fracassadas,  dizimou os  guerrilheiros,  matou
presos e rendidos, torturou e aliciou moradores da região. Nas duras condições em
que o partido atuava, com seus dirigentes marcados para morrer, o debate interno
sobre a experiência da guerrilha ocorria em espasmos.

O  tema  estaria  na  pauta  de  uma  reunião  do  Comitê  Central  marcada  para
dezembro de 1976, no bairro da Lapa. Sérgio integrava o organismo e não estava
escalado  como  participante  da  reunião,  mas  ajudou  a  organizá-la.  A política  de
segurança impunha um rodízio para preservar a direção. No dia seguinte, em estado
de choque, leu a notícia sobre o massacre em que Pedro Pomar e Angelo Arroyo
foram mortos. Os que chegaram a deixar a casa, como Aldo Arantes e Haroldo Lima,
foram presos. João Batista Drummond morreu sob tortura.

Naquele momento, João Amazonas e outros dirigentes do partido estavam fora do
País.  É  claro  que  não  voltaram. A VII  Conferência  do  partido  foi  feita,  então,  na
Albânia. Sérgio teve uma atuação fundamental para rearticular os que sobraram e
fazer as conexões com os que estavam fora. “Fiquei praticamente mantendo o que
ainda restava da estrutura do partido”, disse, em depoimento à Fundação Mauricio
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Grabois, instituto de pesquisas do partido. Depois da queda da Lapa, foi para Minas.
Nos  três  congressos  seguintes  do  PCdoB,  seria  eleito  e  reeleito  para  o  Comitê
Central, integrando a Comissão Política Nacional. Em 1988, elegeu-se vereador em
Belo Horizonte. Em1993, chegou à Câmara Federal.

Lá, Sérgio Miranda foi designado para a CPI que investigava o chamado escândalo
dos  Anões  do  Orçamento.  E  começou  a  chamar  a  atenção  de  seus  pares  e  da
imprensa pela aplicação técnica,  pela precisão de suas intervenções, pela análise
acurada  dos  documentos.  Seria,  nos  anos  seguintes,  um  destacado  membro  da
Comissão Mista de Orçamento (CMO). No dia seguinte à sua morte, um grupo de
deputados protocolou proposta para dar seu nome ao plenário em que funciona a
CMO.

Sérgio foi, também, da comissão que investigou a morte de fiscais do Trabalho, da
CPI das fraudes do INSS e da do Banestado, que investigou um sistema de remessas
ilegais de recursos para o exterior por meio das contas CC-5. Protestando contra o
esvaziamento  da  CPI,  Sérgio  disse  que  a  investigação  estava  sendo  encerrada
porque começara a revelar um dos grandes males de nossa época, a conivência do
Banco Central, isto é, do Estado, com as grandes finanças. E lembrou, em discurso:
“O grande historiador do século XX, Fernand Braudel, faz referência ao que chama o
espaço dos grandes predadores, ou seja, a união entre os interesses das grandes
finanças com os do Estado nacional”.

Ao  longo  do  governo  Fernando  Henrique  Cardoso,  como líder  da  bancada  do
PCdoB combateu duramente as privatizações e as políticas neoliberais, os juros altos
fixados  pelo  Banco  Central,  a  predação  dos  direitos  sociais  e  trabalhistas.
Reverberando  suas  iniciativas,  eu  contribuí  modestamente,  como  jornalista,  para
duas de suas vitórias parlamentares. Uma quando o governo, cobrado a informatizar
as  escolas,  preparou  um  plano  pelo  qual  as  empresas  privadas  de  telefonia
receberiam de volta os recursos cobrados nas contas dos usuários e recolhidos ao
Fust (Fundo de Universalização das Telecomunicações) para com eles desenvolver o
projeto.

O Fust, naquela época, contava com mais de 2 bilhões de reais, que o governo
usava para fazer  superávit  primário.  As teles  não tinham um projeto  técnico,  não
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havia rede ligando as escolas e o MEC não tinha projeto pedagógico. Sérgio e Walter
Pinheiro,  do  PT,  fizeram  uma  dobradinha  e  entraram  com  uma  ação  popular.
Ganharam  na  Justiça,  o  projeto  foi  embargado  e  a  discussão,  reaberta.  Escrevi
dezenas de colunas n'O Globo sobre o assunto. Ganhei o Prêmio Unysis de Inclusão
Digital. Hoje, as escolas começaram a ser informatizadas, mas os recursos do Fust
continuam lá, sem uso definido.

De outra feita, o governo baixou um medida provisória proibindo que as viúvas já
detentoras  de  aposentadorias  do  INSS,  ou  contribuintes  a  caminho  de  se
aposentarem, recebessem a pensão por morte do marido, o mesmo ocorrendo com
os viúvos. Fizemos uma série de matérias e colunas, o assunto entrou em debate na
Câmara, a base governista ameaçou rejeitar a MP e o governo acabou por retirá-la,
evitando  o  pior.  Esta  ideia  frequentemente  é  revisitada.  Na  área  da  Previdência,
lembraram agora muitos  deputados,  Sérgio  foi  o  primeiro a pregar  o  fim do fator
previdenciário, assunto em pauta na Câmara.

As  finanças públicas  estavam sempre em seu foco.  A matemática  que estudou
ajudava-o. Foi um duro crítico da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sobre ela, disse em
discurso: “Há dois tipos de pessoas no debate da Lei de Responsabilidade Fiscal: os
que sabem tudo e os que não sabem nada.” Os que tudo sabiam, completou, omitiam
o verdadeiro sentido da lei: limitar, com a imposição de superávits, os investimentos
da União, dos estados e municípios.

Se na Câmara Sérgio Miranda era da elite parlamentar, sempre incluído nas listas
dos mais influentes elaboradas pelo Diap, seus mandatos nunca deixaram de estar
em fina sintonia com os movimentos sociais, com os sindicatos, com os segmentos
organizados que o apoiavam. Iniciado o governo Lula, divergiu do partido, recusando-
se a votar  a  favor  da reforma previdenciária.  Este foi,  para ele,  um momento  de
grande  sofrimento,  mas  optou  pela  coerência.  Foi  punido  com  seis  meses  de
suspensão das reuniões de bancada e da vida  interna do partido.  O atrito  voltou
depois  da  punição,  quando  votou  a  favor  de  proposta  alternativa  para  o  salário
mínimo apresentada pela oposição.

Decidiu sair do PCdoB e chorou antes de entregar a ficha de desfiliação. Sentia-se
como quando deixou a casa dos pais, disse aos auxiliares do gabinete. Filiou-se ao
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PDT, mas não se reelegeu em 2006. E, embora tendo obtido mais de 55 mil votos,
não se elegeu também em 2010. A Câmara perdeu com sua ausência. E ele perdeu
parte do oxigênio com o qual se nutria. Com a ausência do mandato, Sérgio teve
tempo para  o  jornalismo,  tornando-se diretor  de  relações  institucionais  da  Editora
Manifesto, que edita Retrato do Brasil. Nos tempos da clandestinidade em São Paulo,
preenchia  o  tempo  entre  as  tarefas  partidárias  dando  aulas  particulares  de
matemática e lendo muito, em casa e nas bibliotecas públicas.

Numa  passagem  por  Minas,  contou  ele  no  depoimento  à  Fundação  Maurício
Grabois, ouviu de Pedro Pomar: “Zecão, você tem que ler Guimarães Rosa se quiser
compreender o que são os mineiros. É através dos romances, mais do que através
dos  estudos  sociológicos,  que  se  conhece  a  identidade  de  um  povo.”  Seguiu  o
conselho.  Conhecia Guimarães como poucos,  mas era sobretudo a poesia que o
emocionava. Do cordel nordestino ao sofisticado inglês G. W. Auden. Conhecia bem
Drummond, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, João Cabral. Pessoa e José Régio,
para chegar a Portugal. Maiakovski e Garcia Lorca, para falar dos revolucionários.
Apresentou-me Joaquim Cardoso, o calculista de Niemeyer, cuja densa e delicada
poesia é tão pouco conhecida. Poucas pessoas eu conhecia, nos anos 1990, que
conhecessem o poeta grego Konstantin Kavafys. Sérgio conhecia-o e declamou-me
trechos de “Ítaca”. Encerro com este poema que ele apreciava.

Se partires um dia rumo a Ítaca
Faz votos de que o caminho seja longo
repleto de aventuras, repleto de saber.
Nem lestrigões nem os ciclopes,
Nem o colérico Posídon te intimidem!
Eles no teu caminho jamais encontrarás
Se altivo for teu pensamento
Se sutil emoção o teu corpo e teu espírito tocar
Nem lestrigões nem os ciclopes
Nem o bravio Posídon hás de ver
Se tu mesmo não os levares dentro da alma
Se tua alma não os puser dentro de ti.
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Faz votos de que o caminho seja longo.
Numerosas serão as manhãs de verão
Nas quais com que prazer, com que alegria
Tu hás de entrar pela primeira vez um porto
Para correr as lojas dos fenícios
e belas mercancias adquirir.
Madrepérolas, corais, âmbares, ébanos
E perfumes sensuais de toda a espécie
Quanto houver de aromas deleitosos.
A muitas cidades do Egito peregrinas
Para aprender, para aprender dos doutos.
Tem todo o tempo Ítaca na mente.
Estás predestinado a ali chegar.
Mas, não apresses a viagem nunca.
Melhor muitos anos levares de jornada
E fundeares na ilha velho enfim.
Rico de quanto ganhaste no caminho
Sem esperar riquezas que Ítaca te desse.
Uma bela viagem deu-te Ítaca.
Sem ela não te ponhas a caminho.
Mais do que isso não lhe cumpre dar-te.
Ítaca não te iludiu
Se a achas pobre.
Tu te tornaste sábio, um homem de experiência.
E, agora, sabes o que significam Ítacas.
[Konstantin  Kavafys  (1863-1933),  O  Quarteto  de  Alexandria,  tradução  de  José

Paulo Paes].”
* - Transcrito de acordo com o texto original, a requerimento do deputado Celinho

do Sinttrocel.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2014

ATAS
ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 30/4/2014
Presidência da Deputada Luzia Ferreira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência: Mensagens nºs 653, 654 e 655/2014 (encaminhando o Projeto de
Lei nº 5.187/2014, os Convênios ICMS nºs 45, 46, 47, 49 e 50/2014, celebrados no
âmbito do Confaz, e exposição de motivos da Secretaria de Fazenda a respeito da
concessão de regime especial  de tributação em matéria de  ICMS ao contribuinte
mineiro do segmento econômico do setor de preparações farmacêuticas, reagentes
para diagnóstico in vitro, insumos para a indústria de medicamentos e equipamentos
médicos, prejudicado ou impedido de instalar-se em Minas Gerais), do governador do
Estado  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:
Projetos de Lei nºs 5.188 e 5.189/2014 - Requerimentos nºs 7.790 a 7.796/2014 -
Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva - Questão de Ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Doutor Wilson Batista
- Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -
Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Liza
Prado  -  Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -
Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago
Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
A presidente (deputada Luzia Ferreira) - 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
- A deputada Liza Prado, 2ª-secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O deputado João Leite, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 653/2014*

Belo Horizonte, 28 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 de particulares, em 1950.

Saliento  que  a  presente  doação  visa  a  atender  demanda  municipal  para  a
construção de um posto médico no local.

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 5.187/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piranga o imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Piranga o imóvel

constituído  por  uma  área  de  13.700,00m²,  situado  na  localidade  de  Pompeia,
Município de Piranga, registrado sob o nº 8.359, a fls. 56 do Livro 3-N, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Piranga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de um
posto médico.
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Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o Município de Piranga não houver procedido ao registro do
imóvel.

Art.  4º  -  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. 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 654/2014*
Belo Horizonte, 28 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 45, de 22 de abril de 2014;
2. Convênio ICMS 46, de 22 de abril de 2014;
3. Convênio ICMS 47, de 22 de abril de 2014;
4. Convênio ICMS 49, de 22 de abril de 2014; e
5. Convênio ICMS 50, de 22 de abril 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.
Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 45, DE 22 DE ABRIL DE 2014
Autoriza a concessão da redução de base de cálculo e dispensar multas e demais
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acréscimos legais do ICMS incidentes sobre a prestação de serviço de comunicação
por meio de mídia exterior.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  216ª  reunião
extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 22 de abril 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 - Ficam os Estados do Acre, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São

Paulo e Sergipe autorizados a:
I - conceder redução na base de cálculo do ICMS relativo à prestação de serviço de

comunicação  na  modalidade  de  veiculação  de  mensagens  de  publicidade  e
propaganda  em  mídia  exterior,  de  forma  que  a  carga  tributária  corresponda  ao
percentual de até 5% (cinco por cento);

II - dispensar o recolhimento de 100% (cem por cento) do valor das multas e demais
acréscimos legais relativos ao não pagamento do ICMS decorrente de prestações de
serviços de comunicação visual em mídia exterior, realizadas até 31 de dezembro de
2013,  desde  que  o  valor  do  imposto  devido  seja  recolhido  com  a  aplicação  do
percentual  previsto  no  inciso  I,  em  até  24  (vinte  e  quatro)  parcelas  mensais  e
sucessivas.

Parágrafo  único  -  A adesão ao parcelamento  de  que  trata  o  inciso  II  deve ser
exercida pelo contribuinte até 30 de junho de 2014.

Cláusula  segunda  -  O  benefício  previsto  neste  convênio  será  utilizado
opcionalmente pelo contribuinte em substituição à sistemática normal de tributação,
devendo ser observadas as seguintes condições:

I - vedação à apropriação de quaisquer créditos relativos à prestação do serviço de
comunicação de que  trata  este  convênio,  bem  como à  fruição  de  qualquer  outro
benefício fiscal, inclusive com relação ao período abrangido pela dispensa da multa e
demais acréscimos legais;

II  -  adoção  como base  de  cálculo  do  ICMS  incidente  sobre  as  prestações  de
serviços de comunicação o valor total dos serviços cobrados do tomador;

III  -  não questionamento, judicial  ou administrativamente, da incidência do ICMS
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sobre as prestações de serviços de comunicação, ou desistência formal de ações
judiciais  e  recursos  administrativos  de  iniciativa  do  contribuinte  contra  a  Fazenda
Pública,  visando  ao  afastamento  da  cobrança  do  ICMS  sobre  as  prestações  de
serviços de comunicação;

IV - observância da disciplina a ser estabelecida pela legislação interna.
Cláusula terceira - O disposto neste convênio:
I  -  aplica-se a parcelamento celebrado e em andamento na data da publicação

deste  convênio,  apurando-se  o  saldo  devedor  sem  o  acréscimo  financeiro  que
incidiria nas parcelas vincendas;

II  -  não autoriza a restituição ou compensação de importância já recolhida ou o
levantamento de importância depositada em juízo, quando houver decisão transitada
em julgado a favor do Estado.

Cláusula  quarta  -  Este  convênio  entra  em  vigor  na  data  da  publicação de  sua
ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Flora Valladares Coelho, 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 - Akio Valente
Wakiyama, 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 -  Décio José Padilha da Cruz,  Piauí  -
Mário José Lacerda de Melo, 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  Gonzaga
Campos de Sousa, Santa Catarina - Antonio Marcos Gavazzoni, São Paulo - Andrea
Sandro  Calabi,  Sergipe  -  Jeferson  Dantas  Passos,  Tocantins  -  Marcelo  Olimpio
Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 46, DE 22 DE ABRIL DE 2014
Autoriza  o Estado do Amazonas a dispensar  multas e juros de mora incidentes
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sobre  o  ICMS  devido  por  contribuintes  estabelecidos  nas  cidades  de  Humaitá,
Manicoré, Novo Aripuanã, Borba e Nova Olinda do Norte.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  216ª  reunião
extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 22 de abril 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 Amazonas autorizado, em virtude dos danos e

prejuízos ocasionados pelas fortes chuvas e inundações na região do médio e baixo
rio Madeira, 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
nos municípios abaixo relacionados:

a) Humaitá, cujos vencimentos tenham ocorrido nos meses de fevereiro, março e
abril  de 2014, em decorrência de situação anormal caracterizada como Estado de
Calamidade Pública, decretada pelo Governo do Município por meio do Decreto nº
036/2014, de 26 de fevereiro de 2014, e reconhecida pela Secretaria Nacional de
Proteção e Defesa Civil, por meio da Portaria nº 71, de 28 de fevereiro de 2014;

b)  Manicoré,  Novo Aripuanã,  Borba e Nova Olinda do Norte, cujos vencimentos
tenham ocorrido nos meses de março e abril de 2014, em decorrência de situação
anormal  provocada  por  desastre  e  caracterizada  como  Situação  de  Emergência,
decretada pelo Governo do Estado por meio do Decreto nº 34.579, de 12 de março de
2014, e reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, por meio da
Portaria nº 94, de 27 de março de 2014;

II  -  prorrogar, para 5 (cinco) meses após a data do vencimento, os prazos para
recolhimento do imposto previstos em legislação estadual, na forma a seguir:

a) no município de Humaitá, os prazos para pagamento do imposto a vencer no
mês de maio de 2014;

b) nos municípios de Manicoré, Novo Aripuanã, Borba e Nova Olinda do Norte, os
prazos para pagamento do imposto a vencer no meses de maio e junho de 2014;

III - parcelar o ICMS vencido e não pago de que trata o inciso I do  caput, com o
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benefício da anistia,  em até 3 (três) parcelas iguais,  mensais e consecutivas, com
início em julho de 2014.

§ 1º  -  A adesão ao parcelamento de que trata o inciso III  do  caput deverá ser
efetuada  pelo  contribuinte  até  30  de  junho  de  2014,  observado  o  disposto  na
legislação estadual.

§ 2º - Os contribuintes localizados nos municípios de que trata este Convênio não
serão  considerados  inadimplentes  em  relação  ao  ICMS  vencido  nos  respectivos
meses beneficiados pela anistia.

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 -
Flora Valladares Coelho, 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 - Akio Valente
Wakiyama, 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 -  Décio José Padilha da Cruz,  Piauí  -
Mário José Lacerda de Melo, 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  Gonzaga
Campos de Sousa, Santa Catarina - Antonio Marcos Gavazzoni, São Paulo - Andrea
Sandro  Calabi,  Sergipe  -  Jeferson  Dantas  Passos,  Tocantins  -  Marcelo  Olimpio
Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 47, DE 22 DE ABRIL DE 2014
Altera o Convênio ICMS 39/14, que 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  216ª  reunião
extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 22 de abril de 2014, tendo em vista o
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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 cláusula primeira do Convênio ICMS 39/14, de 31 de março de

2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Cláusula primeira - Ficam os Estados da Paraíba e do Maranhão 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
concederem parcelamento para o respectivo pagamento, observado o disposto neste
convênio  e  as  demais  normas  previstas  nas  respectivas  legislações  tributárias
estaduais.”.

Cláusula segunda -  A ementa do Convênio ICMS 39/14 passa a vigorar  com a
seguinte redação:

“Autoriza  os  Estados  da  Paraíba  e  do  Maranhão  a  instituir  programa  de
recuperação de créditos tributários destinados 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.”.

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 -
Flora Valladares Coelho, 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 - Akio Valente
Wakiyama, 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 -  Décio José Padilha da Cruz,  Piauí  -
Mário José Lacerda de Melo, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela dos
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Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Odir Alberto
Pinheiro  Tonollier,  Rondônia  -  Gilvan  Ramos  Almeida,  Roraima  -  Luiz  Gonzaga
Campos de Sousa, Santa Catarina - Antonio Marcos Gavazzoni, São Paulo - Andrea
Sandro  Calabi,  Sergipe  -  Jeferson  Dantas  Passos,  Tocantins  -  Marcelo  Olimpio
Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 49, DE 22 DE ABRIL DE 2014
Altera o Convênio ICMS 170/13 que autoriza o Estado de Rondônia a conceder

redução na base de cálculo do ICMS e a dispensar o pagamento de multa e juros nas
operações  de  entrada  de  mercadorias  e  bens  destinados  às  obras  das  Usinas
Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  216ª  reunião
extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 22 de abril 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 inciso V, da cláusula terceira do Convênio ICMS

170, de 6 de dezembro de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“V  -  pagamento  integral  ou  parcelamento,  em  até  60  (sessenta)  parcelas,  dos

créditos  tributários  lançados  ou  não,  inscritos  em  dívida  ativa  ajuizados  ou  não,
conforme disposto na legislação estadual.”.

Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua
ratificação nacional, retroagindo seus efeitos a 30 de dezembro de 2013.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Flora Valladares Coelho, 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 - Akio Valente
Wakiyama, 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 -  Décio José Padilha da Cruz,  Piauí  -
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Mário José Lacerda de Melo, 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  Gonzaga
Campos de Sousa, Santa Catarina - Antonio Marcos Gavazzoni, São Paulo - Andrea
Sandro  Calabi,  Sergipe  -  Jeferson  Dantas  Passos,  Tocantins  -  Marcelo  Olimpio
Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 50, DE 22 DE ABRIL DE 2014
Altera o Convênio ICMS 48/13, que institui o Sistema de Registro e Controle das

Operações com o Papel Imune Nacional - RECOPI NACIONAL e disciplina, para as
unidades  federadas  que  especifica,  o  credenciamento  do  contribuinte  que  realize
operações com papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  216ª  reunião
extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 22 de abril 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 - Os dispositivos a seguir indicados do Convênio ICMS 48/13, de

12 de junho de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o caput da cláusula primeira:
“Cláusula primeira - Os estabelecimentos localizados nos estados da Bahia, Ceará,

Goiás,  Minas  Gerais,  Pará,  Paraná,  Rio  de  Janeiro,  Rio  Grande  do  Sul,  Santa
Catarina e São Paulo e no Distrito Federal, que realizem operações sujeitas a não
incidência do imposto sobre as operações com o papel destinado à impressão de
livro,  jornal  ou periódico  deverão se credenciar  nas Secretarias  da Fazenda e no
Sistema de Registro e Controle das Operações com Papel Imune Nacional - RECOPI
NACIONAL.”.

II - A alínea “b” do inciso II da cláusula vigésima terceira:
“b)  1º  de janeiro de 2014,  para os  contribuintes  sediados nas demais unidades

federadas, exceto para os estados do Ceará, Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Rio
Grande do Sul, de Santa Catarina, de Goiás e do Distrito Federal, cujo prazo será o
estabelecido em suas respectivas legislações.”.
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Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no
Diário oficial da União.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Flora Valladares Coelho, 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 - Akio Valente
Wakiyama, 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 -  Décio José Padilha da Cruz,  Piauí  -
Mário José Lacerda de Melo, 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  Gonzaga
Campos de Sousa, 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 655/2014*

Belo Horizonte, 28 de abril de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26
de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a
respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao
contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de preparações farmacêuticas,
reagentes para  diagnóstico  in  vitro,  insumos  para  a  indústria  de medicamentos  e
equipamentos médicos, prejudicado ou impedido de instalar-se em Minas Gerais.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da
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economia estadual, sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas
econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto
supramencionado.

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

Exposição de Motivos
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do art.. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo art. 5º da Lei 19.979/11.
Preparações  farmacêuticas,  reagentes  para  diagnóstico  in  vitro,  insumos  para

indústria de medicamentos e equipamentos médicos.
O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem
envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais
irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição
Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2° do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:
(...)
g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”.
A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo
Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a
concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:
a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida
concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou
benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de
exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas
investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os
conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa
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deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito
Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em
questão”. (STF, Tribunal Pleno, /ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:
17/08/1995, Em de Jurisp., v. 1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354)  (grifo
nosso.)

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal n° 24, de 7
de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de
mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e
ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:
I - à redução de base de cálculo;
II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;
III - à concessão de créditos presumidos;
IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou    financeiro-fiscais  ,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte
redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V  -  às  prorrogações,  e  às  extensões  das  isenções  vigentes  nesta  data”.  (grifo
nosso.)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário
Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,
necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em
matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre
mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras
unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no
preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com
tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as
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empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da
Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas
passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso
Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso
território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas
unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos benefícios fiscais pelo Estado do Rio de Janeiro,
Rondônia, Tocantins, Pernambuco e Santa Catarina instituídos por: Lei n° 5.636/10 e
Decreto nº 42.649/10, Lei nº 1.473/05, Lei nº 1.201/00, Lei nº 11.675/99 e Decreto nº
3.530/10, respectivamente, cujas vantagens proporcionadas são operacionalizadas,
principalmente, por meio de concessão de crédito presumido do imposto.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária
congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nesta
Unidade da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o
recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,
com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos
estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia
nos reflexos imediatos  a serem sofridos com a instalação das empresas no Mato
Grosso do Sul em face do benefício fiscal oferecido por este, tais como: perda de
investimento,  arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos
gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
XII,  alínea “g”, da Constituição da República e na Lei Cornplementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.
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Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de Regime Especial de Tributação (RET) para o setor de preparações farmacêuticas,
reagentes para  diagnóstico    in  vitro,   insumos  para  a  indústria  de  medicamentos  e  
equipamentos médicos que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas em sua
competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios
concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime
especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do
contribuinte, podendo, ainda, dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o
benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o
impacto na produção mineira, sendo verificados: a) os produtos a serem fabricados e
não somente o setor a que pertence e b) o impacto na arrecadação de receita pelo
Estado, caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos
e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas do setor.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo  pela  unidade  federada  instituidora,  como  frequentemente  ocorre  para  se
burlarem as Ações de Inconstitucionalidade contra ela proposta. Desta forma, a base
legal para a  concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas
Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de
idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou,  ainda,  publicação de legislação ainda mais
benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento  ao  disposto  no  §  1°  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual
demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de
medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos
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os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito
presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 2,6% (dois inteiros e seis
décimos por cento), nas vendas dos produtos industrializados.

I - de 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação de venda interna, quando o
conteúdo de importação for maior que 40% (quarenta por cento);

II - de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da operação de
venda interestadual, quando o conteúdo de importação do produto for maior que 40%
(quarenta por cento);

III - implicando recolhimento efetivo de ICMS de:
a) 1,0% (um inteiro por cento) do valor de vendas dos produtos industrializados, em

operações internas e interestaduais, desde que o conteúdo de importação seja menor
ou igual a 40% (quarenta por cento);

b)  3,0%  (três  por  cento)  do  valor  das  vendas  dos  produtos  industrializados
destinadas a não contribuintes;

c)  0%  (zero  por  cento)  do  valor  das  vendas  dos  produtos  industrializados
destinadas a pessoas jurídicas não contribuintes.

Conforme previsto no § 6° do referido diploma legal, será enviada relação trimestral
com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas
incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Vanessa Terezinha D'Aquino Filardi, Diretora DAI/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.

PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS, REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO,
INSUMOS PARA A INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS

* - O quadro contendo as informações sobre o regime especial de tributação do
setor  de  preparações  farmacêuticas,  reagentes  para  diagnóstico  in  vitro,  insumos
para a indústria de medicamentos e equipamentos médicos foi publicado no “Diário
do Legislativo”, de 6.5.2014.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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OFÍCIOS
Do Sr. Alberto Pinto Coelho, governador do Estado (2), encaminhando os relatórios

de todos os regimes especiais de tributação concedidos no 1º trimestre de 2014, bem
como a relação dos regimes especiais anteriormente concedidos e que tiveram seu
tratamento tributário alterado no mesmo período, nos termos dos arts. 225 e 225-A da
Lei nº 6.763, de 1975. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 5.188/2014

Proíbe  a  produção  e  a  comercialização  de  foie  gras no  Estado  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a produção e a comercialização de  foie gras,  in natura ou

enlatado, nos estabelecimentos comerciais situados no Estado.
Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará o infrator a multa no valor de 1.000

Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), aplicada em dobro em
caso de reincidência, sem prejuízo da apreensão do produto.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de abril de 2014.
Fred Costa
Justificação:  O  foie  gras consiste  no  fígado  inchado  de  patos  e  gansos  obtido

através de muita alimentação forçada. O resultado é a alteração radical dos corpos
desses  animais,  causando aumento  do  tamanho de seu fígado,  devido  à  doença
denominada esteatose hepática.  Os animais são abatidos e seu fígado é vendido
como simples aperitivo para as classes mais abastadas.

O processo consiste em introduzir um funil de mais de 40cm pela garganta desses
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animais, que são obrigados a ingerir uma grande quantidade de cereais e gorduras,
objetivando seu aumento de peso a qualquer custo. Esse procedimento pode ser feito
manualmente ou através de máquinas, sendo repetido diariamente até que, por volta
do décimo segundo dia, será realizado cerca de oito vezes por dia. A essa altura, os
corpos dos animais estão completamente deformados, e eles apresentam dificuldade
de  locomoção  devido  ao  excessivo  aumento  da  massa  corporal  e  problemas
respiratórios causados pelo uso do funil. A partir do décimo sétimo dia, os animais são
abatidos e têm seus fígados retirados.

A expressão foie gras significa “gordura de figado”. A ingestão desse alimento gera
problemas hepáticos e outros transtornos para a saúde. Assim sendo, consideramos
de  suma importância  o  combate  à  produção  desse  alimento,  visando  poupar  os
animais  desse  procedimento  torturante  e  doloroso  a  que  são  submetidos  para  a
satisfação de pessoas que muitas vezes desconhecem a forma como o alimento é
obtido, pois, se o soubessem, certamente não teriam prazer em degustá-lo.

Contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  proibição  da  comercialização
desse alimento.

-  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 5.189/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Produtores  Rurais  e  Agricultores

Familiares  do  Distrito  e  Região  de  Dom  Modesto,  com  sede  no  Município  de
Caratinga.

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

Agricultores Familiares do Distrito e Região de Dom Modesto, com sede no Município
de Caratinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de abril de 2014.
Adalclever Lopes
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo declarar de utilidade pública a
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Associação de Produtores Rurais e Agricultores Familiares do Distrito e Região de
Dom Modesto, com sede no Município de Caratinga, que muito tem contribuído para
o crescimento econômico desse distrito, organizando e maximizando a produção e
distribuição de produtos por parte dos produtores rurais e agricultores familiares.

- 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 7.790/2014, do deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Edmundo Silva Júnior, prefeito municipal de Borda da
Mata,  pelo  recebimento  do  Prêmio  JK,  concedido  aos  30  prefeitos  destaques  do
Brasil. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  7.791/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado à secretária de Planejamento pedido de informações para que o grupo
de  análise  técnica  do  Plano  de  Cargos,  Salário  e  Carreira  da  Emater  envie  um
relatório acerca do andamento dos trabalhos.

Nº  7.792/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  presidente  da  Emater  pedido  de  informações  sobre  a  razão  da
ausência de representante da direção dessa empresa na audiência pública realizada
pela Comissão de Política Agropecuária, em 19/3/2014.

Nº  7.793/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente da Emater pedido de informações sobre como a empresa
pretende participar da assistência técnica aos agricultores familiares na sua inscrição
no Cadastro Ambiental Rural - CAR.

Nº  7.794/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Agricultura pedido de informações acerca da relação
das  terras  devolutas  do  Alto  Rio  Pardo,  nas  proximidades  dos  Municípios  de
Taiobeiras, São João do Paraíso e Indaiabira. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 7.795/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Pedro Carlos Bitencourt Marcondes, por sua eleição como
presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. (- À Comissão de Administração
Pública.)
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Nº  7.796/2014,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
secretária de Educação pedido de informações para que envie cópia do laudo técnico
elaborado por engenheiros dessa secretaria sobre as condições de infraestrutura do
prédio  do  Conservatório  Estadual  de  Música  Lorenzo  Fernândez.  (-  À  Mesa  da
Assembleia.)

Do deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja comunicada ao Plenário a
criação da Frente Parlamentar de Apoio aos Circuitos Turísticos do Estado de Minas
Gerais.  Subscrevem  termo de  adesão  à  criação  da  referida  frente  parlamentar  a
deputada  Liza  Prado  e  os  deputados  Adalclever  Lopes,  Alencar  da  Silveira  Jr.,
Anselmo José Domingos, Antônio Carlos Arantes, Antônio Genaro, Arlen Santiago,
Bonifácio  Mourão,  Bosco,  Dilzon  Melo,  Doutor  Wilson  Batista,  Gil  Pereira,  Hélio
Gomes,  Jayro  Lessa,  João Leite,  Lafayette  de  Andrada,  Luiz  Humberto  Carneiro,
Mário  Henrique  Caixa,  Marques  Abreu,  Paulo  Lamac,  Pinduca  Ferreira,  Pompílio
Canavez,  Romel  Anízio,  Sebastião  Costa,  Tenente  Lúcio,  Tiago  Ulisses,  Ulysses
Gomes e Vanderlei Miranda.

Questão de Ordem
O  deputado  Doutor  Wilson  Batista  -  Gostaria  de  deixar  uma  mensagem.  Hoje

participamos de uma audiência pública, que considero uma das mais importantes da
Comissão  de  Saúde  nesta  legislatura,  para  debater  o  parto  humanizado  e
individualizado no Estado de Minas Gerais, em decorrência das violências obstétricas
que  as  mulheres  têm  sofrido  nos  últimos  anos  no  Brasil  e  principalmente  pela
banalização  da  cesariana  em  detrimento  do  parto  natural,  que  é  muito  mais
fisiológico, com muito menos complicações tanto para a parturiente quanto para o
recém-nascido.  Infelizmente,  o  procedimento  de  maior  escolha  e  com  incidência
aumentada no Brasil é a cesariana. O Brasil é o primeiro país do mundo com maior
número de cesarianas realizadas. Hoje quase 60% das mulheres têm se submetido a
cesariana, que é um procedimento muito mais invasivo, com inúmeras desvantagens
para a mãe e para o recém-nascido, mas que, infelizmente, tem sido a escolha das
maternidades por todo o Brasil. Temos agora um projeto nesta Casa que demonstra
claramente  os  benefícios  do  parto  natural  e  suas  condições  humanizadas,  que
beneficiam não somente a mãe, mas também o recém-nascido. Hoje as evidências
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estão muito claras e demonstradas pela OMS: o parto normal é infinitamente mais
adequado para nossas gestantes. Entretanto, no Brasil nosso histórico é triste, a cena
é deprimente: inúmeras mulheres são hoje acometidas de danos pela banalização da
cesariana.  Então,  temos  esse  projeto  na  Casa  e  estamos  debatendo  com  as
entidades de classe e  com a classe médica com vistas  a darmos  a  toda mulher
mineira dignidade, com foco no bem-estar da mãe e do recém-nascido, e para que
esses  tristes  índices  hoje  estampados  aos  nossos  olhos  sejam  reduzidos  e  não
aumentados, como vem acontecendo significativamente no Brasil.  Sra. Presidente,
tendo em vista que não há quórum, peço o encerramento, de plano, desta reunião.

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a especial de segunda-feira, dia 5 de maio, às 20 horas, nos termos
do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59/2013, EM

18/12/2013
Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Adalclever  Lopes  (substituindo  o  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  por  indicação da
liderança do MSC) e Gustavo Corrêa (substituindo o deputado Lafayette de Andrada,
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 Gustavo Corrêa, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão.
Suspende-se a reunião.  Às 13h47min, são reabertos os  trabalhos,  e registra-se a
presença dos deputados Antonio Lerin (substituindo o deputado Duilio de Castro, por
indicação da liderança do BAM),  Célio  Moreira e Gustavo Corrêa (substituindo os
deputados Sebastião Costa e Lafayette de Andrada, por indicação da liderança do
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BTR). O presidente retira da pauta a Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2013,
por  não  cumprir  pressupostos  regimentais.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para
as extraordinárias de amanhã, dia 19/12/2013, às 10, às 15 e às 20 horas, destinadas
a apreciar  o Parecer  para o 2º  Turno da Proposta  de Emenda à Constituição nº
59/2013 e a discutir e votar proposições da comissão, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2013.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro - Duarte Bechir.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,
EM 2/4/2014

Às 16h2min, 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 apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão;  e,  a  seguir,  suspende  a  reunião  até  as  16h45min.  Às  16h45min,  são
reabertos os trabalhos com a presença dos deputados Duarte Bechir, Paulo Lamac e
Elismar  Prado.  O  presidente  comunica  o  recebimento  de  ofícios  da  Sra.  Eliane
Gomes Pereira, diretora da Impacto Escola de Saúde, solicitando a intercessão da
comissão junto à Secretaria de Educação para que regularize o repasse do Programa
de Educação Profissional; e do deputado Elismar Prado convidando a comissão para
audiência pública a realizar-se em 7/4/2014, em Montes Claros, com a finalidade de
debater a situação do Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandez; de  e-
mail da  Sra.  Maria  Santos comunicando o  desligamento  do  plano de intervenção
pedagógica, de acordo com a Circular nº 041/2014, da Secretaria de Educação; e de
ofício da Sra. Marinalva Vieira Barbosa, presidente da Comissão Organizadora do IV
Encontro Nacional das Licenciaturas e do III Seminário Nacional do Pibid, publicado
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no  Diário  do  Legislativo em  13/3/2014.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das
seguintes proposições, para cuja relatoria designou os deputados mencionados entre
parênteses: Projetos de Lei nºs 4.829, 4.830 e 4.998/2014, em turno único (deputado
Bosco); 4.831 e 4.874/2014, em turno único (deputado Deiró Marra); 4.832/2014, em
turno único, e 799/2011, em 2º turno (deputada Maria Tereza Lara); e 3.665/2011, em
1º turno (deputado Duarte Bechir). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.719/2013 na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: deputado
Duarte Bechir). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez,
por  unanimidade,  os  Projetos  de  Lei  nºs  4.830/2014  (relator:  deputado  Bosco),
4.831/2014  (relator:  deputado  Deiró  Marra),  4.832/2014  (relatora:  deputada  Maria
Tereza Lara) e 4.874/2014 (relator: deputado Deiró Marra), que receberam parecer
por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 7.317, 7.350 e 7.453 a 7.455/2014. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 4.720 e 4.721/2014. 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  9.297/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para debater, em audiência
pública, a inclusão de alunos com deficiência na rede estadual de ensino;

- nº 9.298/2014, do deputado Paulo Guedes, em que solicita seja realizada reunião
em Montes Claros para discutir, em audiência pública, o abandono e o descaso do
governo  do  Estado  com  relação  ao  Conservatório  Estadual  de  Música  Lorenzo
Fernandez;

- nº 9.300/2014, do deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja realizada
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reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  o  acesso  das  crianças  de  famílias
circenses à educação no Estado;

- nº 9.458/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, os efeitos da declaração, pelo STF, da
inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100, de 2007;

-  nº  9.459/2014,  do  deputado Duarte  Bechir,  em que solicita  seja  ouvida  nesta
reunião  a  Sra.  Maria  Tereza  Feldner  Barros,  secretária  executiva  e  procuradora
jurídica da Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais;

- nº 9.460/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
conjunta  com  a  Comissão  de  Administração  Pública  para  debater  os  efeitos  da
decisão do STF sobre a Lei Complementar nº 100;

 - nº 9.461/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
para debater em Uberlândia, em audiência pública, o financiamento e as condições
de funcionamento das Apaes na circunscrição do Conselho Regional Triângulo I da
Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais;

- nº 9.462/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
para debater em Manhuaçu, em audiência pública, o financiamento e as condições de
funcionamento das Apaes na circunscrição do Conselho Regional Zona da Mata II da
Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais;

- nº 9.463/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
para  debater  em  São  Lourenço,  em  audiência  pública,  o  financiamento  e  as
condições de funcionamento das Apaes na circunscrição do Conselho Regional Vale
da Eletrônica da Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais;

- nº 9.464/2014, do deputado Duarte Bechir, 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, em Ouro Preto.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

- nº 9.465/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizado
debate público sobre a experiência pedagógica da Escola da Serra;

-  nº  9.466/2014,  do  deputado  Carlos  Henrique,  em  que  solicita  seja  realizada
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reunião para discutir, em audiência pública, o atraso nas obras de reforma da Escola
Estadual  Pandiá  Calógeras e as  condições de funcionamento da escola  em suas
atuais instalações;

- nº 9.467/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião
para  discutir,  em audiência  pública,  a  educação e  a aprendizagem inclusiva  para
alunos com necessidade educacionais especiais no Estado.

Logo  após,  são  aprovados  relatórios  de  visita  à  Secretaria  de  Educação,  em
18/2/2014,  e  à  sede  da  Escola  Estadual  Pandiá  Calógeras  e  ao  prédio
provisoriamente  ocupado  pela  instituição,  em  13/3/2014,  os  quais  são  publicados
após as assinaturas. A presidência interrompe os trabalhos ordinários para ouvir  a
Sra.  Maria  Tereza  Feldner  Barros,  secretária  executiva  e  procuradora  jurídica  da
Federação  das  Apaes  do  Estado  de  Minas  Gerais.  O  presidente  tece  suas
considerações iniciais e, logo após, passa a palavra à convidada para que faça sua
exposição.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das
notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - Bosco.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Local visitado: Secretaria de Educação.
Apresentação

A requerimento do deputado Duarte Bechir, a Comissão de Educação, Ciência e
Tecnologia  visitou,  em  18/2/2014,  a  Secretaria  de  Educação  com  o  objetivo  de
debater, com a titular dessa pasta, as reivindicações formuladas pelos diretores de
escolas  estaduais,  especialmente  sobre  sua remuneração,  certificação funcional  e
carga horária.

Participaram da visita a deputada Maria Tereza Lara e os deputados Duarte Bechir,
Bosco e Deiró Marra. Os parlamentares foram recebidos pela Sra. Ana Lúcia Almeida
Gazzola,  secretária  de  Educação,  e  pelos  Srs.  Antônio  Luiz  Musa  de  Noronha,
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subsecretário de Gestão de Recursos Humanos, e Felipe Estábile Moraes, assessor
de Relações Institucionais.

Relato
A reunião teve por objetivo debater as reivindicações formuladas pelos diretores de

escolas estaduais, encaminhadas à comissão pela Sra. Ana Maria Belo, presidente
da Associação dos Diretores das Escolas Oficiais de Minas Gerais - Adeomg.

Inicialmente,  o  deputado  Duarte  Bechir,  presidente  da  comissão,  leu  para  os
presentes  o  ofício  encaminhado  pela  Adeomg,  no  qual  apresenta  as  referidas
reivindicações e relato sobre a falta de diálogo entre a associação e os assessores da
Secretaria de Educação. Na oportunidade, a deputada Maria Tereza Lara confirmou
que diretores escolares dos Municípios de Betim e de Ubá a procuraram para tratar
dessas reivindicações funcionais.

Tomando a palavra, a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola contestou veementemente a
afirmação da inexistência de diálogo entre a secretaria e os gestores escolares e
suas entidades de representação. Segundo a secretária, em 2013 foram realizadas
reuniões com diretores escolares nas 47 superintendências de ensino e com todos os
profissionais da rede de ensino médio. Afirmou ainda a secretária que a Adeomg é
uma das sete entidades de classe participantes do Fórum Estadual  de Educação;
que, no ano passado, foram realizadas 18 reuniões com a secretaria; e que, em sua
atuação,  tem como praxe responder  a  todas  as  solicitações  encaminhadas  pelos
diretores escolares, seja pessoalmente, seja por telefone ou por e-mail pessoal.

A seguir, repassou aos presentes um documento elaborado pela secretaria, o qual
está anexado a este relatório e contém a evolução funcional dos diretores de escola
desde  2010.  Nesse  documento,  constam  informações  sobre  a  remuneração  pelo
vencimento básico e pelo subsídio, as novas vantagens do cargo e as tratativas com
a  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  para  a  criação  de  turmas  especiais  de
mestrado  profissional  em  gestão  escolar,  com  todos  os  gastos,  inclusive  de
hospedagem e alimentação, cobertos pela secretaria.

A secretária continuou sua exposição discorrendo sobre as novas progressões para
os diretores escolares, mesmo com a interrupção do período de gestão escolar;  a
remuneração por número de alunos, e não, por turmas; o pagamento, pelo Estado, da
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arrecadação previdenciária do segundo cargo do professor no exercício de direção
escolar;  a  remuneração  dos  vice-diretores,  as  certificações  funcionais  dos
educadores, a antecipação de 2016 para 2014 da progressão horizontal na carreira
dos trabalhadores em educação, a regularização funcional desses profissionais e sua
aposentadoria.

Por  fim,  a  pedido  dos  parlamentares  presentes,  a  secretária  falou  rapidamente
sobre o oferecimento de ensino diurno e noturno e o número de vagas no ensino
noturno.

Conclusão
A comissão considera que as informações obtidas devem ser repassadas de forma

institucional a todos os interessados, razão pela qual já está tomando as medidas
necessárias  para  a  realização  de  duas  audiências  públicas.  O  objetivo  das
audiências,  que  terão  a  participação  de  representantes  do  poder  público  e  das
entidades representativas dos trabalhadores em educação, será debater a situação
funcional  dos diretores de  escolas  da  rede pública  estadual  e  o  oferecimento  de
ensino diurno e noturno no Estado.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - Elismar Prado.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Locais visitados: sede da Escola Estadual Pandiá Calógeras e prédio provisoriamente
ocupado pela instituição enquanto a sede passa por reformas.

Apresentação
A requerimento dos deputados Bosco e Duarte Bechir e da deputada Maria Tereza

Lara, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou, em 13/3/2014, a sede
da Escola Estadual Pandiá Calógeras e o prédio ocupado pela instituição de ensino
enquanto a sede está em reforma, com o objetivo de verificar o andamento das obras
e a adequação das instalações provisórias às necessidades dos alunos.

Participou  da  visita  o  deputado  Duarte  Bechir,  presidente  da  comissão,  e  a
acompanharam as Sras. Marta Eliana Campos, diretora da Escola Estadual Pandiá
Calógeras;  Elizabeth  Marra,  professora da  instituição;  Cláudia  Fernandes Botelho,
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Débora Guimarães de Pádua e Sueli  Aparecida da Paixão Ribeiro, representantes
dos pais dos alunos da escola; e a estudante Danielle Regina Moura de Araújo, aluna
da instituição.

Relato
Em 12/12/2013,  a comissão realizou uma primeira visita  à sede em reforma da

Escola Estadual Pandiá Calógeras e às instalações provisórias da instituição. Nessa
ocasião, constatou-se a situação precária dos alunos. Diante dos questionamentos da
comissão,  a Secretaria  de Educação e a direção da escola se comprometeram a
solucionar alguns dos problemas das instalações provisórias e a iniciar as obras de
reforma da sede no começo de 2014. Foi então agendada nova visita da comissão à
escola no início de 2014 para verificar o andamento das obras do prédio sede e as
adequações realizadas no imóvel atualmente ocupado pela escola.

Na visita, ocorrida no início de março, a comissão verificou que, embora o prédio
ocupado provisoriamente pela escola não tenha condições de receber os seus 1.452
alunos (820 no turno da manhã e 632 no turno da tarde), foram tomadas algumas
medidas para tentar minorar os impactos negativos do espaço. Os fios elétricos, que
na  primeira  visita  estavam  expostos,  foram  instalados  em  canaletas,  algumas
tomadas foram reparadas, e foram providenciados ventiladores para as salas de aula.

No  entanto,  a  maioria  dos  problemas  descritos  no  relatório  da  primeira  visita
realizada pela comissão permanecem: as divisórias não foram trocadas; os boxes dos
banheiros não têm portas; a quebra de carteiras é frequente, sobretudo pelo fato de
os alunos ficarem nas salas de aula durante o recreio, já que o espaço do pátio não
comporta  nem  1/3  deles;  e  o  elevador  para  pessoas  com  deficiência  física  não
funciona.

Dessa forma, constatou-se má ventilação, isolamento acústico ineficiente entre as
salas vizinhas, salas de aula pequenas, algumas delas com janelas dando para os
banheiros, falta de espaço para convivência e para a prática de educação física, que
é ministrada na sala de aula; e biblioteca pequena, voltada para o pátio e desprovida
de livros, já que a maioria do acervo continua no prédio sede.

Foi também verificado que as obras na sede da escola estão paradas desde agosto
de 2013. O prosseguimento das obras dependia de nova licitação e deveria ter início
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no  começo  de  2014.  Conforme  comunicação  da  Secretária  de  Educação  ao
presidente da comissão, a licitação deverá ocorrer nos próximos dias, e as obras se
reiniciarão ainda no primeiro semestre deste ano.

Conclusão
Diante  do  que  foi  examinado,  a  comissão  constatou  que  as  reivindicações

apresentadas pelos pais, alunos e funcionários da Escola Estadual Pandiá Calógeras
são  pertinentes  e  que  cumpre  ao Estado prover  condições  adequadas  no  prédio
provisoriamente ocupado pela escola.

Considerando  a  informação  da  Secretária  de  Educação  sobre  a  realização  da
licitação  para  as  obras  de  reforma  da  escola,  a  comissão  pretende  continuar
acompanhando  a  execução  da  reforma  e  as  providências  tomadas  para  garantir
condições adequadas para o funcionamento do estabelecimento de ensino.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - Elismar Prado.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/4/2014

Às  9h45min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Carlos  Mosconi,
membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente 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
comemorar o Dia Mundial da Saúde e a debater os seguintes temas: financiamento
da saúde e problemas do SUS, honorários médicos, relacionamento dos planos de
saúde  com  a  classe  médica  e  o  programa Mais  Médicos.  A seguir,  comunica  o
recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  da  Sra.  Ruth  Borges  Dias,
presidente da Associação Brasileira de Medicina de Família e Comunidade - Regional
Minas Gerais -, convidando esta Casa para palestra a ser realizada em 2/5/2014 com
o tema “Macropolíticas de saúde para o médico de família  e comunidade”,  no VII
Congresso Estadual  da  entidade;  e-mails do  Sr.  Hildebrando Gonçalves  da  Cruz,
diretor  do  Grupo  Voluntário  de  Resgate  -  Gave  -,  em  Nova  Era,  solicitando  a
destinação  de  ambulância  para  que  possam  efetuar  resgates  na  BR-381  e
informando  que,  atualmente,  o  referido  grupo  usa  um  carro  emprestado  pela
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Prefeitura  Municipal  de  Nova  Era;  do  Sr.  Leopoldo  Jorge  Alves  Neto,  chefe  da
assessoria parlamentar do Ministério da Saúde, publicado no  Diário do Legislativo,
em  3/4/2014.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das
quais designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos
de Lei n°s 3.719/2013 (Arlen Santiago) e 4.426/2013 (Carlos Pimenta), ambos no 1°
turno;  4.967/2014  (Arlen  Santiago);  4.968/2014  (Doutor  Wilson  Batista);  4.988  e
4.990/2014 (Pompílio Canavez), todos em turno único. A presidência interrompe os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Amélia Maria Fernandes Pessôa,
presidente  do  Sindicato  dos  Médicos  de  Minas  Gerais,  representando  também  o
presidente da Federação Nacional dos Médicos; e os Srs. Fábio Augusto de Castro
Guerra,  1º-vice-presidente  do  Conselho  Regional  de  Medicina  de  Minas  Gerais,
representando o presidente desse conselho; Eudes Arantes Magalhães, presidente
da Federação Nacional das Cooperativas Médicas; Lincoln Lopes Ferreira, presidente
da Associação Médica de Minas Gerais, representando o presidente da Associação
Médica Brasileira - AMB - em São Paulo (SP); Márcio Silva Fortini, diretor de Defesa
do Exercício Profissional da Associação Médica de Minas Gerais; Juraci Gonçalves
de  Oliveira,  diretor  de  Defesa  do  Exercício  Profissional  para  Assuntos  de
Remuneração da Associação Médica de Minas Gerais, que são convidados a tomar
assento à mesa. O presidente, deputado Carlos Mosconi, 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 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, 9 de abril de 2014.
Carlos Pimenta, presidente - Arlen Santiago - Luzia Ferreira.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

8/4/2014
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa e
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Rogério Correia, membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, os
deputados  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Tadeu Martins  Leite.  O  presidente,  deputado
Gustavo Corrêa, nos termos do art. 125, § 3º, do Regimento Interno, declara aberta a
reunião e, nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater, em
audiência  pública,  a  pauta  da  educação  em  Minas  Gerais,  e,  na  oportunidade,
interrompe os trabalhos ordinários para ouvir as Sras. Helga Beatriz Gonçalves de
Almeida,  assessora-  chefe  de  relações  sindicais,  representando  a  secretária  de
Estado de Planejamento e Gestão, Renata Maria Paes de Vilhena; Beatriz da Silva
Cerqueira,  coordenadora  do  Sindicato  Único  dos  Trabalhadores  em  Educação de
Minas Gerais - Sind-UTE-MG; e Ana Maria Belo de Abreu, presidente da Associação
de Diretores de Escolas Oficiais do Estado de Minas Geras - Adeomg; e o Sr. Nelson
Luiz Ribeiro da Silva, presidente do Sindicato dos Professores da Universidade do
Estado de Minas Gerais; que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência
concede  a  palavra  ao  deputado  Rogério  Corrêa,  autor  do  requerimento  que  deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Inácio Franco, presidente.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 9/4/2014
Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e o

deputado Wander Borges, membros da supracitada comissão. Está presente também
o  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.  Havendo  número  regimental,  a  presidente,
deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da
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reunião anterior, que é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão
presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater a Lei Estadual nº
18.716,  de  8/1/2010,  que  institui  a  Política  Estadual  de  Fomento  ao  Voluntariado
Transformador no Estado, e lançar a Frente Parlamentar de Apoio ao Voluntariado
Transformador. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir
as Sras. Luciene Regina Araújo, gerente de Desenvolvimento Social, representando o
Sr.  Olavo Machado Júnior,  presidente  da Federação das  Indústrias  do Estado de
Minas Gerais - Fiemg; e Valéria Rossi de Carvalho, da Associação Intergerencial da
Cemig;  e  os  Srs.  Caio  Barros  Cordeiro,  assessor-chefe  de  Relacionamento,
representando a Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Estado de Casa Civil e
de Relações Institucionais; Lino Francisco da Silva, assessor da diretoria e secretário
executivo dos Correios, representando o Sr. José Pedro de Amengol Filho, presidente
do Conselho Deliberativo da Rede Nacional de Mobilização Social - Coep/MG; Pedro
Paulo de Alvarenga Mosquim, representando o Sr. Fernando Alves, diretor-presidente
da  Rede  Cidadã;  Rodrigo  Marinho  Starling,  presidente  do  Minas  Voluntários,  e
Nikolas Macedo Katopodis,  defensor público do Estado de Minas Gerais,  que são
convidados a tomar assento à mesa. A presidente, autora do requerimento que deu
origem  ao  debate,  tece  suas  considerações  iniciais.  Registra-se  a  presença  da
deputada Liza Prado (substituindo o deputado Neilando Pimenta, por indicação da
liderança do BAM) e do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Logo após, a presidente passa
a  palavra  aos  convidados  para  que  façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A presidência
retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  e  procede  ao  lançamento  da  Frente
Parlamentar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Rosângela Reis, presidente - Celinho do Sinttrocel - Hélio Gomes.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 9/4/2014
Às 15h33min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os
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deputados Rômulo Veneroso, Cabo Júlio e Duilio de Castro, membros da supracitada
comissão. Estão presentes, também, os deputados Fabiano Tolentino e Tadeu Martins
Leite. 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  apresentar  o  relatório  de  atividades  do  ano  de  2013  do  Procon
Assembleia e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os
trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Marcelo  Rodrigo  Barbosa,
coordenador  do  Procon  Assembleia;  Fernando  Ferreira  Abreu,  coordenador  do
Procon  Estadual;  e  Franco  Cristiano  Alves,  advogado  especialista  em  defesa  do
consumidor, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, na qualidade
de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  passa  a  fazer  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Duilio de Castro, presidente - Sargento Rodrigues.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/4/2014
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista, Adalclever Lopes (substituindo o deputado Gilberto Abramo, por indicação da
liderança do BMSC) e Wander Borges (substituindo o deputado Antonio Lerin, por
indicação  da  liderança  do  BAM),  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 Adalclever Lopes,
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. A seguir, o presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores
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os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Resolução  nºs  5.307,
5.038, 5.039, 5.040, 5.041, 5.042/2014 (deputado Adalclever Lopes) e Projetos de Lei
nºs 3.833, 4.763 e 4.803/2013, 4.882, 4.885, 4.888, 4.897 e 4.904/2014 (deputado
Wander Borges). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
Plenário.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  de  redação  final  do  Projeto  de  Lei
4.696/2013, é apresentada, pelo deputado Wander Borges, a Proposta de Emenda nº
1. Encerrada a discussão, é submetido a votação e aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 4.696/2013, salvo proposta de emenda (relator: deputado
Adalclever Lopes). Submetida a votação, é aprovada a Proposta de Emenda nº 1. É
dada nova redação ao parecer. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os
Pareceres de  Redação Final  dos Projetos  de  Resolução nºs  5.307,  5.038,  5.039,
5.040, 5.041,  5.042/2014 e Projetos  de Lei  nºs 3.833, 4.763 e 4.803/2013,  4.882,
4.885, 4.888, 4.897 e 4.904/2014. 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, 30 de abril de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Bonifácio Mourão - João Vítor Xavier.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/4/2014
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Carlos  Pimenta  e  Arlen  Santiago,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Carlos Pimenta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A
seguir,  comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr.  Alfredo
Souza  de  Moraes  Júnior,  gerente-geral  de  Relações  Institucionais  da  ANS,
agradecendo o convite para a audiência pública que comemorou o Dia Mundial da
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Saúde  e  informando  do  seu  não  comparecimento  em  virtude  de  compromissos
anteriormente agendados e  e-mails da Sra. Silvânia do Carmo Lucas, sugerindo a
criação de um projeto de lei que obrigue os planos de saúde a repassarem aos SUS
os gastos do atendimento de usuários de planos de saúde em hospitais públicos; e do
Conselho  de  Saúde do Hospital  Infantil  João Paulo  II  convidando para  a  reunião
ordinária com a presença do Ministério Público no dia 25/4/2014, sexta-feira, às 10h
no  auditório  do  hospital.  Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência
publicada no Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: dos Srs.
Eduardo  César  Moreira,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Itamarandiba
(12/4/2014);  Leopoldo  Jorge  Alves  Neto,  chefe  da  Assessoria  Parlamentar  do
Ministério  da  Saúde  (3/4/2014);  e  Ivo  da  Motta  Azevedo  Corrêa,  subchefe  para
assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República (17/4/2014). Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e
votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  seguintes  pareceres:  pela
aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.764/2013 (relator: deputado Arlen
Santiago); pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.839/2012 (relator:
deputado  Carlos  Pimenta),  na  forma  do  Substitutivo  n°  1,  da  Comissão  de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1; e 4.096/2013 (relator: deputado Carlos
Pimenta),  na  forma do  Substitutivo  n°  1,  da  Comissão de Constituição e Justiça.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação nominal, é aprovado, em turno único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº
4.791/2013 (relator: deputado Doutor Wilson Batista), que recebeu parecer por sua
aprovação.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  7.572/2014.
Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Pareceres  de  Redação Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.098,  4.742 e  4.794/2013.
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 9.430/2014, do deputado Rômulo Viegas, em que solicita seja realizada reunião
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para debater, em audiência pública, o plano de gestão do quadriênio 2014-2018 do
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - 4 - e para apresentação e
homenagem aos novos conselheiros estaduais do órgão;

- nº 9.528/2014, da deputada Luzia Ferreira e do deputado Carlos Pimenta, 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 SUS;

- nº 9.529/2014, da deputada Luzia Ferreira e do deputado Carlos Pimenta, em que
solicitam seja encaminhado à Fundação Ezequiel Dias 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 apoio às
práticas integrativas e complementares;

- nº 9.677/2014, dos deputados Carlos Mosconi, Carlos Pimenta e Arlen Santiago,
em que solicitam seja realizada visita à Secretaria de Estado de Saúde para discutir a
implementação das políticas públicas de saúde no Estado.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

- nº 9.680/2014, do deputado Luiz Henrique, em que solicita seja realizada reunião
conjunta  com  a  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  para
debater, em audiência pública, a aplicação da Resolução n° 460, de 12/11/2013, do
Conselho Nacional de Trânsito;

-  nº  9.682/2014,  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde pedido de informações quanto ao
financiamento  para  funcionamento  das  UPA's  construídas  em  várias  cidades  do
Estado,  especialmente  no  Município  de  Muriaé,  visto  que  a  unidade  encontra-se
pronta, mas não há recursos de custeio mensal para o funcionamento adequado;

- nº 9.683/2014, do deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, o tema "Obesidade e câncer".

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, 30 de abril de 2014.
Carlos  Mosconi,  presidente  -  Arlen  Santiago  -  Doutor  Wilson Batista  -  Pompílio

Canavez.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/4/2014

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Vanderlei Miranda,
Paulo Lamac e Marques Abreu, membros da supracitada comissão. Estão presentes,
também,  os  deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Tadeu  Martins  Leite.  Havendo
número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara  aberta  a
reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  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  discutir  e  votar  pareceres de  redação final  e  proposições da  comissão.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetido a votação é aprovado o seguinte
requerimento:

- nº 9.676/2014, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja realizada reunião
da comissão no Município de Além Paraíba para debater, em audiência pública, o
enfrentamento ao uso de crack e outras drogas no município e 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, 29 de abril de 2014.
Tadeu Martins Leite, presidente - Neider Moreira.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/4/2014
Às 10h38min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Liza Prado e

Luzia Ferreira (substituindo o deputado Cássio Soares, por indicação da Liderança do
BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, a presidente,



266
____________________________________________________________________________

deputada  Liza  Prado,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de
requerimento  da  deputada  Luzia  Ferreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião
anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A presidência  informa que a reunião  se destina a ouvir  os  convidados
presentes  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. André Lúcio Fernandes
Guimarães,  presidente  da  Associação  das  Pessoas  com  Deficiência  de  Montes
Claros  -  Ademoc  -,  em  que  solicita  apoio  para  que  a  cegueira  monocular  seja
reconhecida, na legislação do Estado, como deficiência visual;  e  Rogério Tavares,
coordenador de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral, solicitando apoio
à divulgação da campanha Facilite seu Voto; e e-mail do Sr. Manoel Suarez Cadavid,
encaminhado pelo Fale com a Assembleia, solicitando orientações sobre o direito de
estacionamento em vagas para pessoas com deficiência no Município de Conselheiro
Lafaiete. Comunica também o recebimento de correspondência publicada no Diário
do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra. Angela Inácio,
chefe  de  gabinete  substituta  da  ministra  da  Cultura  (12/4/2014),  e  do  Sr.  Cássio
Soares, secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (22/3/2014). A
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs
3.616/2012, no 2º turno, e 4.129/2014, em turno único (Almir Paraca); 4.344/2013, no
2º  turno,  4.205/2013,  no  1º  turno,  e  4.966/2014,  em  turno  único  (Liza  Prado);
3.498/2012,  no  1º  turno  (Ana  Maria  Resende,  em  virtude  de  redistribuição);  e
4.860/2014, em turno único (Cássio Soares). A presidência interrompe os trabalhos
ordinários da reunião para ouvir a Sra. Fabiana Cruzelina da Silva, de Ribeirão das
Neves, e o Sr. Mário Elias Jorge, representante da União de Vespasiano das Pessoas
com Deficiência, que são convidados a tomar assento à mesa. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições, 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 extraordinária,
que ocorrerá no dia 29 de abril de 2014, às 15h30min, no Plenarinho I, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Liza Prado, presidente - Almir Paraca - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 28/4/2014
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Paulo Lamac,

Fred Costa (substituindo a deputada Luzia Ferreira, por indicação da Liderança do
Transparência  e  Resultado)  e  Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado  Pompílio
Canavez,  por  indicação  da  Liderança  do  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 Fred Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apresentar e debater os projetos de ampliação e melhorias
das linhas do metrô da Capital, assim como a situação do seu financiamento, e a
deliberar  sobre  proposições  da  Comissão.  A presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários da reunião para ouvir a Sra. Alda Lúcia Fernandes dos Santos, presidente
do Sindicato dos Empregados em Empresas de Transportes Metroviários e Conexões
de Minas Gerais; e os Srs. Márcio Parreira Duarte, consultor técnico do gabinete do
Prefeito e coordenador do Projeto de Expensão do Metrô na PBH, representando o
Sr.  Márcio  Araújo  de  Lacerda,  prefeito  municipal  de  Belo  Horizonte;  Romeu José
Machado  Neto,  vice-presidente  do  Sindicato  dos  Empregados  em  Empresas  de
Transportes  Metroviários  e  Conexões  de  Minas  Gerais;  Luis  Francisco  Tomazzi
Prosdocimi,  engenheiro  da  Empresa  Brasileira  de  Trens  Urbanos  -  CBTU;  Paulo
Roberto Veneziani Pasin, presidente da Federação Nacional dos Metroviários; Carlos
Alberto Santos Mota, diretor do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, 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
demais deputados 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
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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 9.706/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, os desafios e soluções para a mobilidade urbana
do Bairro Santa Efigênia e região;

- nº 9.707/2014, do deputado Paulo Guedes, em que solicita seja realizada reunião
no  Município  de  Jaíba  para  debater,  em  audiência  pública,  o  sistema  de
abastecimento de água, a precariedade do serviço de segurança pública e o aumento
da criminalidade no Município de Jaíba, em especial nos núcleos do Projeto Jaíba;

- nº 9.708/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
Copanor  -  pedido  de  providências  em  prol  da  revisão  de  valores  cobrados  de
moradores de baixa renda da Comunidade de Vale das Canelas, no Município de
Grão-Mogol. Requer ainda que, havendo erros, sejam sanados sem prejuízo para os
consumidores;

-  nº  9.709/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  greve  dos  trabalhadores  da  Rede
Municipal de Ensino do Município de Betim, iniciada em 15/4/2014, tendo em vista
que cerca de 30 mil alunos estão sem aula desde o início da paralisação;

-  nº  9.710/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, a situação dos municípios atendidos pela
Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais
S.A.  -  Copanor  -,  tendo em vista  a  greve dos  trabalhadores da empresa,  que já
perdura desde março do corrente ano;

- nº 9.711/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para o cumprimento do
acordo mediado pelo Ministério Público Federal, firmado em audiência de conciliação
realizada em 18/12/2013, na 7ª Vara da Justiça Federal, que determina a realização
de cadastramento e realocação das famílias que não foram contempladas com uma
moradia no Residencial Esplêndido, bem como dos demais cooperados da Cohabita,
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tendo em vista os prejuízos causados à população pelos reiterados atos protelatórios
praticados pela PBH-Urbel, além dos prejuízos causados ao erário público em função
da  multa  diária  no  valor  de  R$200,00,  prevista  em  caso  de  descumprimento  do
mencionado acordo;

-  nº  9.712/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, a situação da Escola Estadual Pandiá
Calógeras, que se encontra fechada para reforma;

- nº 9.713/2014, do deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, o processo de regularização e registros
de imóveis no Município de Ponte Nova;

-  nº 9.714/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada reunião
conjunta  desta  comissão com a  Comissão de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável para debater, em audiência pública, o melhor modelo para a implantação
da rede de esgotamento sanitário do Município de Rio Manso;

- nº 9.715/2014, do deputado Elismar Prado, em que solicita seja realizado debate
público sobre o tema: “SAMU regional - A implantação do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência no Estado de Minas Gerais”;

- nº 9.716/2014, dos deputados Rogério Correia e Paulo Lamac, em que solicitam
sejam  convocados  o  Sr.  José  Eugênio  de  Avelar  Monteiro  de  Castro,  diretor-
presidente da Metrominas, e a Sra. Raquel Nogueira de Mourão, gestora de contrato
do  trem  metropolitano  de  Belo  Horizonte,  para  a  reunião  destinada  ao
prosseguimento do debate realizado em audiência pública realizada em 28/4/2014,
sobre os projetos de ampliação e de melhoria das linhas do metrô de Belo Horizonte,
assim como a situação do seu financiamento;

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

Sala das Comissões, 29 de abri de 2014.
Pompílio Canavez, presidente - Lafayette de Andrada - Paulo Guedes.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/4/2014

Às  9h8min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
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Sargento Rodrigues e Cabo Júlio, membros da supracitada comissão. Está presente,
também,  o  deputado  Paulo  Guedes.  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  no  Batalhão  Rotam  pela
participação  em  operação  que  culminou  na  apreensão  de  50kg  de  maconha  no
Aglomerado Sumaré, em Belo Horizonte, nos termos do Requerimento nº 6.608/2013,
e aos policiais militares lotados no 22º Batalhão de Polícia Militar pela participação em
operação que culminou na apreensão de mais de 10kg de maconha, nos termos do
Requerimento nº 6.611/2013. A seguir, comunica o recebimento de correspondência
publicada  no  Diário  do Legislativo em 17/04/2014:  ofícios  das  Sras.  Camila  Silva
Nicácio, subsecretária de Atendimento às Medidas Socioeducativas da Secretaria de
Estado de Defesa Social; Maria Coeli Simões Pires, secretária de Estado de Casa
Civil e Relações Institucionais; e dos Srs. Lucas Silva e Greco, promotor de justiça da
Comarca de  João  Pinheiro;  e  Marcello  Barros  de  Oliveira,  secretário  nacional  de
Segurança Pública (substituto). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir os Srs. Cap. PM Israel Calixto, comandante da 1ª Cia. da Rotam
da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG; Maj. PM Fabiano Rocha, comandante da
127ª  Cia.  do  22°  Batalhão  da  PMMG;  2º  Sgt.  PM  Edson  de  Jesus  Oliveira,  do
Batalhão da Rotam da PMMG; 3º Sgt. PM Wilson dos Santos Thiago, do 22º Batalhão
da  PMMG;  Sd.  Halann  Cristyan  Rodrigues  de  Matos,  do  Batalhão  da  Rotam  da
PMMG; Sd. Felipe William Magalhães e Sd. PM Israel Lucas de Souza Paixão, do
Batalhão da Rotam da PMMG; Sd.  PM Willian Pereira da Silva,  Sd.  PM Leandro
Duarte Nunes Siqueira e Sd. PM Carlos Eduardo Magalhães Alves, do 22º Batalhão
da PMMG., 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 das notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários
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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
7.627  a  7.633/2014,  7.635  a  7.645/2014,  7.706  a  7.713/2014  e  é  rejeitado  o
Requerimento  n°  7.718/2014.  Submetidos  a  discussão  e  votação,  é  aprovado  o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.763/2013. 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  9.717/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências para que realize a apuração dos fatos em ocorrência na qual um policial
militar, Sd. Ciro Cézar Oliveira Nésio, e duas pessoas, Bruno Gomes Freire e Cláudia
Oliveira  Menezes,  foram  baleados  no  estabelecimento  Café  do  Carmo,  em  Belo
Horizonte;

- nº 9.718/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião para proceder  a entrega das manifestações de aplauso aos policiais  civis
lotados na 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Juiz de Fora, pela atuação em
operação que resultou na prisão de um traficante  e  na apreensão de droga,  nos
termos do Requerimento nº 7.644/2014;

- nº 9.719/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  as  falhas  apontadas  no  Plantão
Regionalizado do Município  de  Ubá,  o  que vem causando  desgaste aos  policiais
militares e, por consequência, insegurança para a população;

-  nº  9.721/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais pedido
de  providências  para  reforçar  o  policiamento  próximo  à  Pontifícia  Universidade
Católica de Minas Gerais, principalmente nos horários de início e término das aulas
do turno noturno;

- nº 9.723/2014, dos deputados Paulo Guedes e Cabo Júlio, em que solicitam seja
realizada  reunião  conjunta  das  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Assuntos
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Municipais  e  Regionalização,  no  Município  de  Jaíba,  para  debater,  em  audiência
pública,  o  sistema de  abastecimento  de  água  nos  núcleos  do  Projeto  Jaíba  e  a
precariedade do serviço de segurança pública dentro do projeto e no município;

-  nº  9.725/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja encaminhado ao
governador do Estado de Minas Gerais pedido de providências para dar celeridade ao
envio de mensagem à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, contendo projeto de
lei que permita o aumento do abono de reconvocação de 30% para 50% , o qual está
em estudo na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

-  nº  9.726/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja encaminhado ao
governador do Estado de Minas Gerais pedido de providências para dar celeridade ao
envio de mensagem à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, contendo projeto de
lei que permita o aumento do abono de permanência de 30% para 50% , que está em
estudo na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

-  nº  9.727/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja encaminhado ao
governador do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que o 2° Pelotão
da Polícia Militar, com sede no Município de Santa Maria do Suaçuí, seja elevado à
condição de companhia;

-  nº 9.728/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja realizada reunião
para proceder a entrega dos votos de congratulações aos policiais civis que atuaram
na  operação  Nuvem  Branca,  em  10/4/2014,  no  Município  de  Lagoa  Santa,  que
resultou na prisão de 4 homens e na apreensão de 30kg de cocaína, nos termos do
Requerimento nº 7.708/2014;

-  nº 9.729/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja realizada reunião
para entrega dos votos de congratulações aos policias civis 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, nos termos do Requerimento nº 7.707/2014;

- nº 9.730/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião em Itaúna para discutir a autoria das pichações em muros da cidade, com os
dizeres “Deus cria,  bandido  mata”,  “Alegria de  bandido é  ver  PM pegar  fogo”,  “A
nossa meta é matar a polícia” e “X-9 morre”;
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-  nº  9.731/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que,
em  ação  conjunta  com  a  Polícia  Civil,  realize  a  devida  apuração  da  autoria  das
ameaças e dos atos de afronta aos policiais militares, realizados por intermédio de
pichações em muros no Município de Itaúna;

-  nº  9.732/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao juiz de direito e ao promotor de Justiça responsável pela Vara da
Infância e da Juventude da Comarca de Itaúna pedido de providências para apuração
da autoria das ameaças e dos atos de afronta aos policiais militares, realizados por
intermédio  de  pichações  em  muros  no  Município  de  Itaúna,  e  para  as  devidas
punições aos responsáveis;

- nº 9.733/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião  para  debater  as  condições  estabelecidas  em  contrato  de  concessão  dos
imóveis  funcionais  que  compõem  o  Residencial  das  Américas,  entre  outros
abrangidos pelo Programa Lares Geraes Segurança Pública;

- nº 9.734/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião para proceder  a entrega das manifestações de aplauso aos policiais  civis
lotados  na  5ª  Delegacia  Regional-Sul,  pela  realização  da  operação  Touché,  que
culminou na prisão de Alexandre Hermínio Rocha, nos termos do Requerimento nº
7.594/2014;

- nº 9.735/2014, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam
seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social e à Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão pedido de providências  para a criação de uma fração
militar da 16ª Companhia da Polícia Militar para atender a região dos Bairros Dona
Clara, Jaraguá, Aeroporto e adjacências, na Capital, e para que seja considerada a
instalação de uma nova Companhia da Polícia Militar nessa região;

- nº 9.736/2014, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam
seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social e à Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão os seguintes pedidos de providências para a região dos
Bairros Dona Clara, Jaraguá, Aeroporto e adjacências, na Capital: aumento do efetivo
da polícia militar e da polícia civil; instalação de câmeras de videomonitoramento do
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Projeto Olho Vivo; construção de sede para uma área integrada de segurança pública
- Aisp - em terreno cedido pela Prefeitura de Belo Horizonte;

- nº 9.737/2014, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam
seja realizada visita ao secretário de Estado de Defesa Social para discutir sobre a
construção de uma sede para a Aisp na região dos Bairros Dona Clara, Jaraguá,
Aeroporto  e  adjacências,  nesta  Capital,  em  terreno disponibilizado  pela  Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte;

- nº 9.738/2014, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam
seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - pedido de
providências para a melhoria da iluminação pública dos Bairros Dona Clara, Jaraguá,
Aeroporto e adjacências e para a manutenção da poda das árvores nessa região.

É prejudicado o requerimento nº 9.724/2014, do deputado Anselmo José Domingos,
em que solicita seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais  pedido  de  providências  para  elevação da 4ª  Companhia  da  Polícia
Militar Independente do Município de Frutal à condição de batalhão.

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

Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/4/2014
Às 14h40min, comparecem no teatro da Assembleia a deputada Rosângela Reis e

os deputados Celinho do Sinttrocel e Hélio Gomes (substituindo o deputado Bosco,
por  indicação da liderança do BTR),  membros da supracitada comissão.  Havendo
número regimental, a presidente, deputada deputada Rosângela Reis, declara aberta
a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a
subscreve  juntamente  com  os  membros  da  comissão  presentes.  A  presidência
informa que a reunião se destina a debater as condições de trabalho no Estado de
Minas Gerais por ocasião do Dia Mundial em Memória das Vítimas de Doenças e
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Acidentes de Trabalho, celebrado em 28/4/2014, e a discutir e votar proposições da
comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.
Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Pareceres  de  Redação Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.827,  3.833,  4.215,  4.607,
4.620, 4.653, 4.680, 4.699, 4.701, 4.715, 4.731, 4.741, 4.750, 4.751, 4.757, 4.761,
4.762, 4.788, 4.790, 4.795, 4.799, 4.814, 4.817, 4.818/2013 e 4.838, 4.845, 4.849,
4.897/2014, todos em turno único. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

- nº 9.281/2014, do deputado Paulo Guedes, em que solicita seja realizada reunião
da comissão conjunta com a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Saúde
para debater, em audiência pública, as condições de saúde física e emocional dos
servidores do Poder Judiciário de Minas Gerais;

- 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;

-  nº  9.769/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja  seja
realizada reunião da comissão para debater,  em audiência pública, a Proposta de
Emenda  à  Constituição  Federal  nº  54/1999,  em  tramitação  na  Câmara  dos
Deputados,  que  garante  a  estabilidade  dos  servidores  que  adentraram  o  serviço
público de 1983 a 1988;

- nº 9.770/2014, do deputado Rogério Correia e do deputado Celinho do Sinttrocel,
em que solicitam seja  realizada reunião  da  comissão para debater,  em audiência
pública, a situação dos profissionais dos setores público e privado de enfermagem do
Estado, sujeitos à carga horária de trabalho desumana e em péssimas condições de
trabalho.

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as Sras.
Beatriz da Silva Cerqueira, presidente da Central Única dos Trabalhadores; e Marta
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de Freitas, coordenadora do Fórum Sindical  e Popular de Saúde e Segurança do
Trabalhador de Minas Gerais; e os Srs. Ricardo Ferreira Deusdará, auditor-fiscal do
trabalho,  representando  Heli  Siqueira  de  Azevedo,  superintendente  substituto  do
Ministério  do Trabalho e Emprego em Minas Gerais;  Felipe Climaco Heineck,  juiz
federal do trabalho, representando Maria Laura Franco Lima de Faria, presidente do
Tribunal  Regional  do Trabalho -  3ª  Região,  Bruno Alves Rodrigues,  presidente da
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 3ª Região; Marcos Ribeiro
Botelho,  auditor  fiscal  em  Minas  Gerais,  vice-delegado  da  Delegacia  Sindical  de
Minas Gerais do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho; Antônio da
Costa Miranda, presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores; David Eliude
Silva,  vice-presidente  da  Nova  Central  Sindical  de  Trabalhadores;  Marcelino
Orozimbo da Rocha, presidente da Central  dos Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil;  Edilson de Souza,  diretor,  representando Ademir  Camilo Prates  Rodrigues,
presidente  da  União  Geral  dos  Trabalhadores;  Jordano  Carvalho  dos  Santos,
coordenador  do  Setorial  de  Saúde  representando  Gilberto  Antônio  Gomes,
coordenador  e  diretor  executivo  da  Central  Sindical  e  Popular  Conlutas,  que são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência tece suas considerações iniciais e
concede a palavra ao deputado Celinho do Sinttrocel, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, a presidência passa a
palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta 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, 30 de abril de 2014.
Rosângela Reis, presidente - João Leite - Liza Prado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.001/2014

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De  autoria  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  esse  projeto  visa  a  declarar  de
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utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL - de Patrocínio, com sede no
Município de Patrocínio.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1.

Cabe  agora  a  esta  Comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  ele,  conforme
preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.001/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

CDL de Patrocínio, entidade sem fins lucrativos, cujas finalidades principais consistem
em  representar a categoria do comércio varejista e manter os serviços de apoio ao
lojista.

Para a consecução de seus propósitos, a instituição desenvolve diversas atividades
que propiciam amplos benefícios para a sociedade: desenvolvimento do comércio,
acesso  da população  a  bens  e  serviços,  geração  de renda,  geração de tributos,
criação de empregos, representação, intercâmbio e fortalecimento setorial e apoio e
desenvolvimento técnico dos associados, entre outras.

Isso posto, acreditamos ser a CDL de Patrocínio merecedora do título de utilidade
pública.

Conclusão
Concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.001/2014, com a Emenda nº 1 da

Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Almir Paraca, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.113/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Posto de Assistência Espírita Chico Xavier, com sede no Município
de Patos de Minas.

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.
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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 5.113/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Posto  de  Assistência  Espírita  Chico  Xavier,  com  sede  no  Município  de  Patos  de
Minas.

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 3º, inciso II, e 35
vedam a remuneração  de seus  diretores,  conselheiros  e  associados;  e  o  art.  16
determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 5.113/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2014

ATAS
ATA DA 20ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/5/2014
Presidência do Deputado Lafayette de Andrada

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição
da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Deputado Braulio Braz - Entrega de Placa - Palavras do Sr. Paulo Roberto Barros
Silva - Palavras do Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Ivair Nogueira - Anselmo José Domingos - Braulio Braz - João Leite - Lafayette de

Andrada - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Wander Borges.
Abertura

O presidente (deputado Lafayette de Andrada) -  Às 20h13min, declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião
anterior.

Ata
- O deputado Sebastião Costa, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

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

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Rádio Muriaé pelos 70 anos de
sua fundação.

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

Barros Silva, diretor da Rádio Muriaé; Carlos André Mariani Bittencourt, procurador-
geral de justiça do Estado; Irmar Ferreira Campos, desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado; João Ciribelli,  vice-prefeito municipal  de Muriaé; Sargento Joel,
presidente  da  Câmara  Municipal  de  Muriaé;  Agostinho  de  Rezende  Campos,
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presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão - Amirt; José Braz, ex-prefeito
municipal de Muriaé; e deputado Braulio Braz, autor do requerimento que deu origem
a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença da Exma. Sra. Darci Braga, prefeita municipal

de Manhumirim, e dos Exmos. Srs. Jair Abreu, José Harold Ferreira Junior, Devail
Gomes  Corrêa,  Carlos  Delfim  e  Ademar  Camerino,  vereadores  de  Muriaé.
Registramos o recebimento de mensagem enviada pelo Exmo. Sr. Aloysio Aquino,
prefeito municipal de Muriaé, por meio da qual cumprimenta a Rádio Muriaé pelos
seus 70 anos,  representada  pelo  seu diretor  na  mesa de honra,  e  parabeniza  o
deputado Braulio Braz pela iniciativa.

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

Palavras do Deputado Braulio Braz
Boa noite, senhoras e senhores, Exmos. Srs. deputado Lafayette de Andrada, que

representa o deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais; Paulo Roberto Barros Silva, diretor da Rádio Muriaé; Carlos André Mariani
Bittencourt,  procurador-geral  de justiça do Estado de Minas Gerais;  Irmar Ferreira
Campos, desembargador; João Ciribelli, vice-prefeito de Muriaé; vereador Sargento
Joel,  presidente da Câmara Municipal de Muriaé,  e demais vereadores presentes;
Agostinho  de  Rezende  Campos,  presidente  da  Associação  Mineira  de  Rádio  e
Televisão;  José  Braz,  ex-prefeito  municipal  de  Muriaé;  telespectadores  da  TV
Assembleia; senhoras e senhores.

É com indescritível satisfação que nos reunimos hoje nesta Casa Legislativa para
comemorar e prestigiar, por meio desta sessão especial, a Rádio Muriaé pelos seus
70 anos de existência.

A emissora,  primeira da Zona da Mata,  foi  fundada na época de ouro do rádio
brasileiro,  em 29 de outubro de 1943, e era conhecida pelo prefixo ZYD-2. Desde
então, foi se constituindo como um importante veículo de comunicação em Muriaé e
região,  representando,  na  atualidade,  a  vanguarda  do  desenvolvimento  da
radiodifusão no nosso estado e sendo referência em todo o País.
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Por isso, não poderia deixar de estar aqui, nesta tribuna, associando-me ao júbilo
de  seu  dirigente,  Paulo  Roberto  Barros  Silva,  que  é  exemplo  de  visão  e  arrojo
empreendedor.  O mérito  do padrão de excelência adquirido pela Rádio Muriaé se
deve ao profissionalismo de Paulo Roberto, que iniciou sua carreira como operador
de áudio em 1962 e se tornou proprietário da emissora em 1977. A partir de então,
passou a desenvolver, dia após dia, um trabalho de dedicação exclusiva voltado para
a competência e a responsabilidade. Conseguiu a concessão do primeiro canal para
transmissão de rádio em frequência modulada FM da região. Planejou, informatizou e
investiu em modernos equipamentos de estúdio e transmissão que geram qualidade
na programação. A consequência de todo o seu empenho, atualmente, repercute na
abrangência  da  rádio,  que  chega  a  mais  de  150  cidades  nos  Estados  de  Minas
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Como  cidadão  mineiro,  sinto-me  contemplado  com  o  trabalho  do  meu  ilustre
conterrâneo, Paulo Roberto Barros Silva, à frente de seu veículo de comunicação.
Tenho  orgulho  de  enaltecê-lo,  porque,  mesmo diante  de  uma história  de  intensa
labuta, perseverança, uma administração segura e competente, sempre valorizou a
família,  incentivando  o  seu  filho,  também  chamado  Paulo  Roberto,  a  cursar  a
faculdade de jornalismo para que assim trabalhassem em comunhão pelo ideal de
desenvolvimento  da  empresa,  dando  sequência  a  essa  gratificante  missão  de
continuar levando à população informações verdadeiras,  conscientes,  pautadas na
seriedade  e  na  defesa  dos  interesses  da  região,  em  especial  da  Zona  da  Mata
mineira. Assim, a história da Rádio Muriaé também está interligada à relação familiar
de Paulo Roberto Barros Silva. Cada um sempre foi parte do todo, e todos lutam
unidos para dar continuação ao crescimento da emissora.

Ao destacar os atributos empresariais, não poderia deixar de mencionar aqui, nesta
Casa  Legislativa  -  que  me  enobrece  como  seu  integrante,  que  preza  pela
representatividade popular e é composta por lideranças que emergiram de todas as
regiões do Estado -  que Paulo Roberto conseguiu transformar a trajetória  de sua
emissora em uma fascinante história de notáveis realizações. A Rádio Muriaé tornou-
se um dos principais e influentes instrumentos de comunicação e integração, uma
fonte permanente de companheirismo, que escuta e dá voz ao povo. Aliás, muitas
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gerações nasceram e cresceram ouvindo suas músicas, o rádio-jornal, suas jornadas
esportivas, programas culturais e a cobertura de tudo o que aconteceu de importante.

Hoje,  a  emissora  proporciona a  participação  direta  e  dinâmica  na  vida  política,
cultural,  econômica,  social  e  religiosa  da  cidade,  de  Minas  Gerais  e  do  Brasil,
caracterizando-se  como  elemento  essencial  de  informação,  entretenimento  e
prestação de serviços, no dia a dia da população.

Reconhecemos que esse êxito nos empreendimentos se deve também aos antigos
e aos atuais colaboradores, pois foram eles que contribuíram de modo indispensável
para o alcance do sucesso que comemoramos agora.  A minha admiração a toda
equipe que conduz com dinamismo e faz da Rádio Muriaé líder em audiência.

Como todas as metas de  Paulo Roberto são transformadas em concretizações,
conquistou alta  credibilidade e confiança dos ouvintes através da modernidade na
radiodifusão, da cobertura jornalística ampla e imparcial dos fatos, tendo ainda dois
sites,  que se destacam. Também inovou ao desenvolver aplicativos para celulares
com o sistema Android e  tablets,  permitindo, via internet, que a programação seja
transmitida ao vivo para qualquer lugar do mundo. De fato, a emissora é um modelo
que sempre vem ao encontro dos anseios dos seus ouvintes, leitores e clientes.

Ainda que a tecnologia tenha avançado, o rádio não perdeu a sua capacidade de
veiculação  e  a  sua  importância,  tendo  uma  abrangência  social  muito  grande,
incomparável  a  qualquer  outro  meio  de  comunicação  de massa.  Dotado de  uma
linguagem  direta,  persuasiva  e  intimista,  o  rádio  nos  fascina  pela  magia  da  sua
sonoridade. Esse importante e acessível instrumento de comunicação está em todos
os rincões e alcança, de forma direta, pessoas de todas as classes. Sustenta um
espaço  de cultura  e  informação  capaz  de  irmanar,  criando  nas  comunidades  um
sentimento  coletivo  de  solidariedade.  A Rádio  Muriaé  AM-FM soube perceber,  ao
longo de seus 70 anos, o significado dessa quase onipresença, desempenhando com
responsabilidade o papel que lhe coube na área da comunicação.

Enfim,  ao  comemorar  o  aniversário  da  rádio,  temos  o  exemplo  de  um  homem
ousado, que venceu os desafios diários até conseguir constituir uma sólida empresa
no  ranking da radiodifusão brasileira. A emissora está associada a uma história de
credibilidade, com ampla visão de futuro, comprometimento com os valores humanos,
éticos e respeito aos clientes.
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Agradeço aos meus pares, que vieram prestigiar  por  excelência esta cerimônia,
deputados  Ivair  Nogueira,  Anselmo  José  Domingos,  João  Leite,  Rômulo  Viegas,
Sebastião Costa e Tiago Ulisses. Ao nos unirmos aqui para celebrar os 70 anos de
fundação  da  Rádio  Muriaé,  momento  este  de  indescritível  felicidade  e  orgulho,
homenageio,  em  nome  de  todos  os  muriaeenses,  uma  rádio  que,  de  forma
democrática, vem construindo história e exercendo um importante papel de formação
cidadã e intelectual e que representa a força da comunicação dentro de qualquer
civilização.  E  é  essa  força  que  interage,  a  todo  momento,  com  a  população,
prestando relevantes serviços, principalmente à cidade e à região.

É  com  muita  honra  que  hoje  lhe  presto  homenagens,  Paulo  Roberto,  por  ter
desafiado as impossibilidades,  tornando-se um empresário de destaque,  admirado
por  todos  pela  sua  crença  no  trabalho  e  pela  seriedade  frente  aos  negócios.
Parabéns à Rádio Muriaé, cujo coração está em Minas Gerais. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor  -  Neste  instante,  o  deputado  Lafayette  de  Andrada,  representando  o

presidente  da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega ao
diretor  da  Rádio  Muriaé,  Sr.  Paulo  Roberto  Barros  Silva,  de  placa  alusiva  a  esta
homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Fundada em 29
de  outubro  de  1943,  a  Rádio  Muriaé  foi  uma das  primeiras  emissoras  do  Brasil.
Inicialmente operando na frequência AM, passou, em 1985, a transmitir também em
FM, e hoje atinge 150 cidades em Minas Gerais,  Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Com equipamentos de ponta,  que garantem a  excelência da  transmissão,  e  uma
programação eclética, que mescla informação, cultura, entretenimento e prestação de
serviços,  a  Rádio  Muriaé  construiu  uma relação de fidelidade com seu público  e
tornou-se  indispensável  no  dia  a  dia  de  seus  ouvintes.  Em  reconhecimento  às
notáveis  realizações  da  Rádio  Muriaé  para  a  radiodifusão  mineira,  a  Assembleia
Legislativa de Minas Gerais lhe concede justa homenagem, na comemoração dos 70
anos de sua fundação”.

O presidente - Convido também o autor do requerimento, deputado Braulio Braz, e
o  seu  pai,  ex-prefeito  José  Braz,  para  participarem  da  entrega  da  placa  de
homenagem à Rádio Muriaé.
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- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Paulo Roberto Barros Silva

Boa noite a todos. Cumprimento os Exmos. Srs. deputado Lafayette de Andrada,
representando o deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais; Carlos André Mariani Bittencourt, procurador-geral de justiça
do Estado; desembargador Irmar Ferreira Campos, do Tribunal de Justiça do Estado;
João Ciribelli, vice-prefeito municipal de Muriaé; vereador Sargento Joel, presidente
da Câmara Municipal de Muriaé, em cuja pessoa cumprimento os demais vereadores
presentes;  Agostinho  de  Rezende  Campos,  presidente  da  Associação  Mineira  de
Rádio e Televisão - Amirt; Sr. José Braz, ex-prefeito de Muriaé; deputado Bráulio Braz,
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Faço  um  agradecimento  especial  pela  presença  do  Dr.  Paulo  Matos,  da  Paulo
Matos Consultores, amigo dos bons tempos de juventude.

Exmo.  Sr.  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  senhoras  e
senhores, John Stuart Mill, filósofo, economista inglês e um dos pensadores liberais
mais influentes do século XIX, disse que o mal peculiar de silenciar a expressão de
uma  opinião  é  que  isso  equivaleria  sempre  a  roubar  a  raça  humana:  tanto  a
posteridade,  como  a  geração  existente;  sejam  os  que  discordam  da  opinião
silenciada, sejam aqueles que a defendem. Se a opinião fosse correta, os que dela
discordassem seriam privados  da oportunidade de trocar  o erro pela verdade.  Se
errada, perderiam todos o grande benefício da percepção mais clara e mais viva da
verdade, produzida por sua colisão com o erro.

Neste momento solene, em que nós, da Rádio Muriaé, somos honrados com esta
grande homenagem da Casa Legislativa de Minas Gerais pelos 70 anos de nossa
existência, completados em 29 de outubro de 2013, esses ideais do grande pensador
inglês nos vêm à mente com muita força.

O compromisso com a verdade dos fatos, com a defesa do direito de expressão e
com a garantia da melhor e mais verdadeira informação foram, sempre, as pedras
angulares de nosso trabalho, independentemente de ideologias, pressões externas
ou quaisquer outras barreiras que pudessem representar um cerceamento da nossa
liberdade de informar ao longo dessas sete décadas.
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Vemos assim esta homenagem, que muito nos sensibiliza e emociona, como um
reconhecimento dessa postura comprometida com tais princípios. Com muito orgulho
a recebemos, em nome de toda a equipe que ajudou a construir  e sustentar uma
história  de sucesso,  apesar  das inúmeras turbulências  por  que tem passado este
nosso país e, mais especificamente, o mercado de radiodifusão.

Quando a Rádio Muriaé foi inaugurada, o rádio era o único veículo de informação
de  massa.  Não  tínhamos  televisão  nem  internet,  muito  menos  as  espetaculares
ferramentas hoje disponíveis nas redes sociais de todo o mundo. Fazer rádio naquela
época  envolvia  um  espírito  inovador  e  uma  coragem  empreendedora  difíceis  de
serem hoje avaliados na devida medida de sua importância. Contudo, esse espírito
inovador e essa coragem empreendedora estavam presentes na pequena Muriaé, na
Zona da Mata mineira, em toda a sua plenitude, na pessoa de José Theodoro Pires
Ribeiro,  nosso  fundador,  a  quem  prestamos  a  mais  comovida  homenagem  neste
momento.

Superando todas as dificuldades, com invejável fé e determinação, consolidou seu
ideal e fez da nossa Rádio Muriaé motivo de orgulho para a nossa cidade e toda a
nossa região. Demonstrando, mais uma vez, grande coragem e uma generosidade
exemplar,  confiou a dois jovens, idealistas e corajosos como ele, a missão de dar
continuidade a seu sonho já então concretizado. Foi dessa forma que Jorge Barroca,
de  saudosíssima memória,  e  eu  assumimos  o  comando  da nossa querida  Rádio
Muriaé, com a difícil missão de dar continuidade ao trabalho de José Pires, nosso
mentor e nosso exemplo de postura ética e profissionalismo a toda prova.

Ao reverenciar aqui a memória de meu companheiro Jorge Barroca, precocemente
desaparecido, faço-o como forma de homenagear e expressar meu mais profundo
agradecimento a cada um dos membros de nossa equipe, responsáveis que são pela
continuidade do nosso sucesso.

Estamos agora consolidando a terceira geração no comando dos negócios, sob a
liderança de meu filho Paulo Roberto, com a certeza de que os princípios e os valores
que  sempre  nortearam  nosso  trabalho  continuarão  a  ser,  por  ele,  honrados  e
respeitados.

Temos a certeza de que continuaremos não transigindo com qualquer tentativa de
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cerceamento  da  liberdade de expressão,  assim  como podemos nos  comprometer
com a continuidade da prestação do melhor serviço de informação e comunicação a
todos os nossos ouvintes de Muriaé e das cidades da Zona da Mata mineira, que
continuam nos honrando com sua audiência após 70 anos de atividades, mesmo em
meio a tantas alternativas existentes neste mundo.com.

Saibam, meu caro amigo deputado Braulio Braz e todos os senhores deputados,
que esta homenagem ficará marcada em nossa história e em nossos corações de
maneira inesquecível. Para retribuir tão grande honra, só podemos deixar registrado o
nosso compromisso de que continuaremos firmes em nosso propósito de contribuir,
ainda que modestamente, com a afirmação do direito à cidadania e à informação de
qualidade e consistência ética para o processo de desenvolvimento de nossa cidade,
nossa região, nosso estado e nosso país. Muito obrigado.

Palavras do Presidente
Paulo Roberto Barros Silva, diretor da Rádio Muriaé; sua senhora D. Lígia e Paulo

Roberto; Dr. Carlos André Mariani Bittencourt, procurador-geral de justiça do Estado;
Desembargador  Irmar  Ferreira  Campos,  representando  o  Tribunal  de  Justiça  de
Minas  Gerais;  João  Ciribelli,  vice-prefeito  de  Muriaé;  vereador  Sargento  Joel,
presidente  da  Câmara Municipal  de  Muriaé,  na  pessoa de quem cumprimento  os
demais  vereadores  de  Muriaé;  Agostinho  de  Rezende  Campos,  presidente  da
Associação  Mineira  de  Rádio  e  Televisão  -  Amirt;  prezado  amigo  José Braz,  ex-
prefeito de Muriaé; caro amigo deputado Braulio Braz, autor do requerimento que deu
origem à homenagem que esta noite se realiza,  nosso grande deputado e nossa
referência nesta  Assembleia  Legislativa.  Cumprimento  também os deputados Ivair
Nogueira,  nosso  vice-presidente,  Anselmo  José  Domingos,  João  Leite,  Rômulo
Viegas, Sebastião Costa, Tiago Ulisses e Wander Borges.

Antes de encerrar esta reunião, trago algumas palavras do deputado Dinis Pinheiro,
presidente  da  Assembleia,  em  homenagem  à  Rádio  Muriaé,  que  destacam,  de
maneira sempre altiva, a importância desse meio de comunicação da nossa Zona da
Mata. Falo aqui a todos os mineiros por meio da TV Assembleia, de modo especial
aos  cidadãos  de  Muriaé,  a  sempre  pujante  Muriaé,  nossa  antiga  São  Paulo  do
Muriaé, criada em 1855 e elevada à condição de município em 1865. Teve, entre um
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de seus ilustres filhos, o presidente da Assembleia, Pio Canedo, que também foi vice-
governador.

Há de se recordar aqui um fato interessante. Vejo, aqui, o Sr. José Braz. Na ocasião
em  que  o  Pio  Canedo,  filho  de  Muriaé,  foi  vice-governador  de  Minas,  em  1967,
quando o governador era Israel Pinheiro, em Muriaé era prefeito o Sr.  João Braz,
irmão  do  nosso  José  Braz,  e  foi  nessa  ocasião  que  foi  instituído  -  apenas  por
curiosidade - o brasão do Município de Muriaé, um dos feitos relevantes da família
Braz para a história daquele município.

Quero aqui, mais uma vez, reverenciar a Rádio Muriaé, porque é um importante
instrumento de comunicação social. E não tenho dúvida de que representa aquela
frase atribuída a Montesquieu: “Posso não concordar com nada do que dizes, mas
defenderei  até a morte o teu direito de dizê-lo”.  Os instrumentos de comunicação
social são os que nos trazem, efetivamente, as ideias, os conhecimentos e nos fazem
refletir sobre os momentos que estamos passando. É por meio desses instrumentos
que acontecem muitas mudanças importantes em nosso país.

Quero aqui ler, rapidamente, as palavras do deputado Dinis Pinheiro: (- Lê:)
“No dia 29 de outubro de 1943, na Praça João Pinheiro, o centro nevrálgico de

Muriaé, com seu famoso relógio, era inaugurada a sede de uma das mais tradicionais
empresas de radiodifusão de Minas Gerais. Seus fundadores, José Theodoro Pires
Júnior, Olavo Tostes e Geraldo Starling, vieram dotar a importante cidade da Zona da
Mata de um meio de comunicação inaugurado há apenas 20 anos e que começava a
se  tornar  uma grande  diversão  pública,  passando,  timidamente,  a  fazer  parte  do
cotidiano dos brasileiros. Era o final do primeiro governo Vargas, o líder nacional que
deu impulso à expansão da radiofonia e que tanto soube usá-la como propaganda de
seu governo.

A primeira transmissão radiofônica havia ocorrido no ano do centenário de nossa
independência,  em  1922,  diretamente  dos  pavilhões  da  grandiosa  exposição  que
marcou a data, sendo seguida pela apresentação da ópera  O guarani,  ao vivo, no
Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Nossa primeira emissora nacional só entraria no
ar em 1923, dirigida pelo pioneiro Roquete Pinto,  também no Rio de Janeiro; e a
primeira emissora da capital de Minas, a Rádio Inconfidência, iniciaria suas atividades
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em  1936.  Portanto,  a  Rádio  Muriaé  surgiu  de  uma  atitude  peculiar  aos
desbravadores, na cidade que havia sido um grande centro cafeeiro, atingido pela
crise  mundial  de  1929,  e  que  se  abria  para  um  reerguimento  favorecido  pela
construção  da  Rodovia  Rio-Bahia,  tão  importante  para  o  município  como  fora  a
chegada dos trilhos da estrada de ferro Leopoldina, algumas décadas antes.

A inauguração da emissora ficou gravada na memória da população, pois foram
levados  a  Muriaé  grandes  artistas  do  elenco  da  Rádio  Tupi,  com  destaque  para
Ataulfo Alves e Linda Batista, que o País inteiro reverenciava. O caráter cosmopolita e
a vocação cultural dos muriaeenses já se manifestavam, então, na cidade natal do
reconhecido compositor Alcyr Pires Vermelho.

Com o passar  dos  anos,  cada casa ganhou seu aparelho  de  rádio,  e  a  mídia,
mesmo sem recurso à imagem, resistiria à televisão, graças aos aparelhos portáteis,
à pilha, quando as pessoas podiam se deslocar por diversos ambientes para ouvir
música ou acompanhar as últimas notícias. Assim, pela evolução da tecnologia dos
receptores, a própria Rádio Muriaé tornou-se cada vez mais próxima de seu ouvinte,
na cozinha da casa, no painel do carro, depois no computador do escritório.

Com sua compra por Paulo Roberto Barros Silva, novos investimentos a tornaram
uma referência nacional, e, em 1985, num momento em que todos vivíamos os ares
da  redemocratização política,  entrava  no ar  a  Rádio  96  FM,  pioneira  regional  na
frequência modulada. No ano de 1996, uma nova sede, construída na também central
Avenida Constantino Pinto, que homenageia um dos fundadores da cidade, daria à
emissora instalações planejadas e informatizadas.

Hoje celulares e tablets também sintonizam sua variada programação, sobretudo a
local,  abrangendo informação,  música, esporte, além de prestação de serviços de
utilidade pública.

Atuando firmemente no dia a dia dos habitantes da Zona da Mata, formando opinião
e dando voz ao ouvinte, a emissora, priorizando em seus programas a competência e
a criatividade, além da constante atualização técnica, é fonte de orgulho para Minas
Gerais.

A excelência de seus técnicos e radialistas responde, à altura, a esses 70 anos de
tradição, e nesses profissionais reconhecemos o talento e o carisma que continuam
merecendo o respeito e o carinho de cada ouvinte.
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Portanto, cumprimentamos na pessoa do Sr. Paulo Roberto Barros Silva a direção e
toda a equipe que vem mantendo viva e sempre jovem essa septuagenária emissora,
a Rádio Muriaé”.

Parabéns à Rádio Muriaé.
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 6, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia
6/5/2014.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS
ÁGUAS, EM 2/4/2014

Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Almir  Paraca,
Lafayette de Andrada e Elismar Prado (substituindo o deputado Pompílio Canavez,
por indicação da liderança do MSC), 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 Elismar Prado, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
debater a execução do programa Água para Todos na região do Município de Novo
Cruzeiro, bem como o difícil acesso à água, para todos os fins, especialmente pelas
comunidades rurais e agricultores familiares, por solicitação do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Rural Sustentável, e a discutir e votar proposição da comissão. A
seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia,
governador do Estado, publicada no  Diário do Legislativo em 22/3/2014. Comunica
também o recebimento de ofício da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável convidando para participar da audiência pública acerca das 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
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projeto Vale do Rio Pardo da Empresa Sul Americana de Metais S.A., que se realizará
no dia 9/4/2014, às 9 horas. 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  9.456/2014,  do  deputado Pompílio  Canavez,  em que solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública a ser realizada no Município de Muriaé,
no dia 9/4/2014, a repercussão no Estado da solicitação do governo de São Paulo
para que seja autorizada a transposição de parte das águas do Rio Paraíba do Sul
para o Sistema da Cantareira, que abastece a região metropolitana da capital desse
Estado; e

- nº 9.457/2014, do deputado Almir Paraca, em que solicita seja realizada visita à
Barragem de Irapé, localizada entre os Municípios de Grão-Mogol e Berilo,  com o
objetivo de verificar in loco as condições hídricas da Bacia do Rio Jequitinhonha.

A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.
Patrícia Gaspar Costa, analista ambiental do Instituto Mineiro de Gestão das Águas,
representando a  diretora-geral  desse instituto;  e  os  Srs.  Samir  Carvalho  Moysés,
gerente  do  programa  Água  para  Todos,  representando  o  secretário  de
Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais; José Maurício
Resende, gerente do programa de Saneamento Rural, representando o presidente da
Copasa-MG; Gilson Ferreira da Costa, prefeito municipal de Novo Cruzeiro; Emerson
Barrack  Cavalcanti,  presidente  da  Câmara Municipal  de  Novo  Cruzeiro;  Edmilson
Teixeira  Ramalho,  presidente  do  Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural
Sustentável  de  Novo Cruzeiro;  e  Fabrício  Lima Reis,  secretário  de  Agricultura  de
Novo Cruzeiro, representando a presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de
Novo  Cruzeiro,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  na
qualidade de coautor do requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer suas
considerações  iniciais.  Logo após,  passa a  palavra aos  demais  deputados  e,  em
seguida, aos convidados, para que façam suas exposições. Retiram-se do recinto os
deputados  Lafayette  de  Andrada  e  Elismar  Prado.  Registra-se  a  presença  do
deputado André Quintão. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
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agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião  extraordinária,  a  ser  realizada  na  Câmara  Municipal  de  Muriaé,  no  dia
9/4/2014,  às  10  horas,  com a  finalidade de ouvir  os  comitês  de  bacia,  de  forma
regionalizada, discutir questões relacionadas ao uso da água e à gestão de recursos
hídricos, e discutir a repercussão para o Estado da solicitação do governo de São
Paulo para que seja autorizada a transposição de parte das águas do Rio Paraíba do
Sul para o Sistema da Cantareira, que abastece a região metropolitana da capital
desse Estado e de discutir e votar proposições da comissão, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Almir Paraca, presidente - Pompílio Canavez.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

29/4/2014
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Sargento Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o deputado Rômulo Viegas,
por  indicação da liderança do BTR),  membros da supracitada comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e
logo após suspende os trabalhos. Às 15h24min é reaberta a reunião, verificando-se a
presença dos deputados Durval Ângelo, Sargento Rodrigues e Duarte Bechir. Assume
a  presidência  o  deputado  Durval  Ângelo,  que,  em  virtude  da  aprovação  de
requerimento do deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. 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 4.948/2014 na
forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado
Durval Ângelo). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
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por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:
- nº 9.756/2014, dos deputados Sargento Rodrigues, Durval Ângelo e João Leite,

em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado manifestação de apoio
desta comissão à recondução de Rodrigo Xavier da Silva ao cargo de ouvidor de
Polícia do Estado;

-  nº  9.757/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a situação dos moradores das ocupações Rosa Leão,
Esperança e Vitória, do Município de Belo Horizonte;

- nº 9.758/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Presidência  e  à  Corregedoria  do  Tribunal  de  Justiça  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 9ª Reunião Ordinária desta comissão, para
apuração  das  denúncias  de  abuso  de  poder  na  conduta  das  oficialas  de  justiça
Juliana e Vera Lúcia Amaral Rodrigues Chaves em ações de reintegração de posse
nos  Bairros  Bela  Fama, Nova Suíça,  Galo,  Honório Bicalho e  Nossa Senhora  de
Fátima, localizados no Município de Nova Lima;

- nº 9.759/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
comandante da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar de Nova Lima pedido
de providências, acompanhado das notas taquigráficas da 9ª Reunião Ordinária desta
comissão,  para  apuração  das  denúncias  nela  apresentadas  e  de  cautela  no
cumprimento das ordens de reintegração de posse nos Bairros  Bela Fama, Nova
Suíça, Galo, Honório Bicalho e Nossa Senhora de Fátima, localizados no Município
de Nova Lima, tendo em vista o  empenho desta comissão na negociação com a
Prefeitura  Municipal  de  Nova Lima e  a  empresa Anglo  Gold  Ashanti  -  Mineração
Morro Velho Ltda. para solução pacífica dos conflitos;

- nº 9.760/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, pedido de providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 9ª Reunião Ordinária desta comissão, para
avaliar a possibilidade de realização de estudo sobre a situação fundiária em todo o
Município de Nova Lima, com dados sobre a propriedade de terras devido aos atuais
conflitos relacionados ao direito à moradia verificados nesse município;

- nº 9.761/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
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Comando-Geral, à Ouvidoria da Polícia e à Corregedoria da Polícia Militar de Minas
Gerais pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da 9ª Reunião
Ordinária  desta  comissão,  para  que  seja  apurado  possível  abuso  de  poder  na
conduta do Sgt. PM Silveira em ações de reintegração de posse nos Bairros Bela
Fama, Nova Suíça, Galo, Honório Bicalho e Nossa Senhora de Fátima, localizados no
Município de Nova Lima;

- nº 9.762/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada visita
ao  prefeito  municipal  de  Nova  Lima  com  o  objetivo  de  debater  a  situação  dos
moradores das ocupações nos Bairros Bela Fama, Nova Suíça, Galo, Honório Bicalho
e  Nossa  Senhora  de  Fátima,  localizados  nesse  município,  a  fim  de  se  alcançar
soluções pacíficas que visem a atender os preceitos constitucionais relacionados aos
direitos fundamentais, em particular o direito à moradia; e sejam encaminhadas as
notas taquigráficas da 9ª Reunião Ordinária desta comissão a esse prefeito;

- nº 9.763/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita sejam encaminhadas
à Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Lima, à Coordenadoria Estadual das
Promotorias  de  Justiça  de  Habitação  e  Urbanismo  do  Ministério  Público,  à
Coordenadoria  de  Inclusão  e  Mobilização  Sociais  do  Ministério  Público,  à
Coordenadoria de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário do Ministério
Público  e  à  Defensoria  Pública  Especializada  em  Direitos  Humanos,  Coletivos  e
Socioambientais, este em nome da Dra. Ana Cláudia da Silva Alexandre, as notas
taquigráficas  da  9ª  Reunião  Ordinária  desta  comissão  acerca  dos  casos  de
reintegração  de  posse  conflituosos  nos  Bairros  Bela  Fama,  Nova  Suíça,  Galo,
Honório Bicalho e Nossa Senhora de Fátima, localizados no Município de Nova Lima,
envolvendo ocupações e a empresa Anglo Gold Ashanti  -  Mineração Morro Velho
Ltda.;

-  nº  9.764/2014,  do  deputado  Durval  Ângelo,  em  que  solicita  sejam  realizadas
reuniões  para  debater  em audiência  pública  os  seguintes  temas:  a)  o  papel  das
igrejas durante a ditadura militar; b) os atentados terroristas cometidos por grupos
paramilitares de extrema direita, inclusive sobre o incêndio ocorrido nesta Casa; e os
acontecimentos que atingiram a comunidade dos trabalhadores rurais;

- nº 9.765/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
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comandante-geral  da  PMMG  pedido  de  informações,  acompanhado  das  notas
taquigráficas da 9ª  Reunião  Extraordinária desta comissão,  solicitando o envio  de
cópia de toda a documentação existente acerca da Guarda Rural Indígena - Grin-, do
Centro de Recuperação dos Krenak, no Município de Resplendor; e ao Centro de
Recuperação  da  Fazenda  Guarany,  instituído  no  Município  de  Carmésia,  a  ser
utilizada, em especial, pela Comissão da Verdade de Minas Gerais, em virtude das
denúncias de violações aos direitos humanos de indígenas durante o funcionamento
dessas instituições no Estado;

- nº 9.766/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
diretor-geral do Arquivo Nacional e ao presidente da Fundação Nacional do Índio -
Funai - pedido de informações, acompanhado das notas taquigráficas da 9ª Reunião
Extraordinária desta comissão, solicitando o envio de cópia de toda a documentação
existente acerca da Guarda Rural Indígena - Grin-, do Centro de Recuperação dos
Krenak,  no  Município  de  Resplendor;  e  ao  Centro  de  Recuperação  da  Fazenda
Guarany,  instituído  no  Município  de  Carmésia,  a  ser  utilizada,  em  especial,  pela
Comissão da Verdade de Minas Gerais, em virtude das denúncias de violações aos
direitos  humanos  de  indígenas  durante  o  funcionamento  dessas  instituições  no
Estado;

- nº 9.767/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
superintendente  de  Museus  e  Artes  Visuais,  da  Secretaria  de  Cultura,  pedido  de
informações,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  9ª  Reunião  Extraordinária
desta  comissão,  solicitando  o  envio  de  cópia  de  toda  a  documentação  existente
acerca da Guarda Rural Indígena - Grin-, do Centro de Recuperação dos Krenak, no
Município  de  Resplendor;  e  ao  Centro  de  Recuperação  da  Fazenda  Guarany,
instituído no Município de Carmésia, a ser utilizada, em especial, pela Comissão da
Verdade  de  Minas  Gerais,  em  virtude  das  denúncias  de  violações  aos  direitos
humanos de indígenas durante o funcionamento dessas instituições no Estado;

- nº 9.768/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas
aos convidados da 9ª Reunião Extraordinária desta comissão as notas taquigráficas
dessa reunião, que teve por finalidade debater a situação dos povos indígenas no
Estado e no País, considerando-se as históricas violações aos direitos humanos até
os desafios da atualidade;
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- nº 9.771/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas à
Comissão Nacional da Verdade as notas taquigráficas da 9ª Reunião Extraordinária
desta comissão, e cópia do vídeo apresentado durante a citada reunião;

- nº 9.772/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Presidência da ALMG pedido de providências para que sejam envidados esforços no
sentido  de  agilizar-se  a  assinatura  do  termo de cooperação entre  esta Casa e  a
Comissão da Verdade de Minas Gerais;

- nº 9.776/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Sr. Marcelo Richard Zelic, vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, pedido de
providências  para  que  encaminhe  a  esta  comissão,  à  Comissão  da  Verdade  em
Minas Gerais e ao Sr. Edmundo Antônio Dias Netto Júnior, procurador regional da
República  de  Direitos  do  Cidadão  do  Ministério  Público  Federal,  os  estudos  e
imagens sobre o desfile de formação da Guarda Rural Indígena - Grin-, em especial
no que se refere às autoridades presentes ao evento;

- nº 9.780/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
presidente da República e à Funai pedido de providências para que envidem esforços
no sentido de concluir  o  processo de reunificação e demarcação do território dos
Maxakalis;

- nº 9.783/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas à
Presidência da República  e  ao  Ministério  da Justiça  as  notas taquigráficas  da  9ª
Reunião Extraordinária desta comissão;

- nº 9.793/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  Polícia  Militar,  à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Militar  e  ao
Comando da 11ª Região de Polícia Militar em Montes Claros pedido de providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 8ª Reunião Extraordinária desta comissão,
para  apuração das  denúncias  de  violação de direitos  humanos  apresentadas  por
participantes da mencionada audiência pública, especialmente no que se refere às
ações de despejo realizadas na Rua Manoel de Souza Brasil, Bairro Vila Atlântida, em
26/12/2013, bem como no Bairro Alterosa, ocasião em que foram demolidas cerca de
10 casas, com o emprego de injustificada violência por parte de policiais militares,
inclusive com proibição imposta aos moradores de retirarem seus bens e animais de
estimação;
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- nº 9.794/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
Sr.  Ruy  Adriano  Borges  Muniz,  prefeito  Municipal  de  Montes  Claros,  pedido  de
providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  8ª  Reunião  Extraordinária
desta comissão, para interromper os processos de despejo nos Bairros Vila Atlântida
e Alterosa e agendar, com a urgência possível, reunião a ser realizada com comissão
integrada por moradores dos referidos bairros e representantes da Câmara Municipal
de Montes Claros, da Comissão de Direitos Humanos da ALMG, do Ministério Público
e do Parque Estadual Lapa Grande, a fim de esclarecer a real motivação das ações
de despejo perpetradas nessas localidades, com a apresentação da documentação
comprobatória  inerente,  bem  como  de  estabelecer-se  negociação  entre  o  poder
público  municipal  e  os  atingidos,  a  fim  de  solucionar  o  conflito  entre  as  partes,
garantindo-se, sobretudo, o direito fundamental à moradia das famílias envolvidas;

- nº 9.795/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita sejam encaminhadas
às Sras. Elisângela Alves Mota, gerente do Parque Estadual Lapa Grande; e Maria
José Marques de Souza, moradora do Bairro Vila Atlântida, em Montes Claros; e aos
Srs.  Carlos  Alberto  Athayde  Morais,  coordenador-geral  do  Sindicado  Único  dos
Trabalhadores  em  Educação  em  Montes  Claros;  Marcos  Antônio  de  Souza,
advogado; Carlos Prates, vice-presidente da Câmara Municipal de Montes Claros; e
Rodrigo Maia de Oliveira, vereador de Montes Claros, as notas taquigráficas da 8ª
Reunião Extraordinária desta comissão;

- nº 9.796/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
promotor de justiça de Habitação e Urbanismo da Comarca de Montes Claros pedido
de informações, acompanhado das notas taquigráficas da 8ª Reunião Extraordinária
desta comissão, sobre a legalidade das ações de despejo de moradores dos Bairros
Vila Atlântida e Alterosa por parte da administração pública municipal, com vistas a
esclarecer, especialmente, a real motivação das medidas de desapropriação; se as
moradias encontram-se em terrenos públicos do município, do Estado ou da União -
tendo  em  vista  as  conflitantes  informações  prestadas  aos  moradores-,  e  as
providências administrativas e judiciais já tomadas pelo Ministério Público nos casos
em tela, com o envio a esta Casa da documentação pertinente;

- nº 9.797/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
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Secretaria  do  Patrimônio  da  União,  do  Ministério  do  Planejamento,  pedido  de
providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  8ª  Reunião  Extraordinária
desta comissão, para averiguar a eventual titularidade, pela União, dos terrenos nos
quais  se  localizam  os  Bairros  Vila  Atlântida  e  Alterosa,  no  Município  de  Montes
Claros,  bem como para avaliar,  se for  o  caso,  a possibilidade de disponibilização
dessas áreas para a regularização fundiária urbana no Município;

-  nº  9.798/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  encaminhado  à
Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana pedido de providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 8ª Reunião Extraordinária desta comissão,
para  averiguar  a  eventual  titularidade,  pelo  Estado,  dos  terrenos  nos  quais  se
localizam os Bairros Vila Atlântida e Alterosa, no Município de Montes Claros, bem
como para avaliar,  se for esse o caso, a possibilidade de disponibilização dessas
áreas para a regularização fundiária urbana no Município;

- nº 9.799/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Coordenadoria  Estadual  das  Promotorias  de  Justiça  de  Habitação  e  Urbanismo
pedido de providências, acompanhado dos documentos com relatos de moradores do
Bairro Vila  Atlântida,  em Montes  Claros,  e das notas taquigráficas da  8ª  Reunião
Extraordinária desta comissão, para averiguar as denúncias de violação de direitos de
moradores dos Bairros Vila Atlântida e Alterosa, especialmente no que se refere à
irregularidade  de  medidas  de  despejo  e  demolição  de  casas  por  parte  da
administração  municipal,  sem  ordem  judicial  e  sem  a  devida  notificação  dos
moradores,  e  à  truculência  da  ação militar,  inclusive  com a  proibição imposta  às
famílias de retirarem das casas seus bens e animais de estimação;

- nº 9.800/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita sejam encaminhadas
ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Montes Claros, ao qual fora distribuída a
ação de reintegração de posse em que são partes Yonne Pimenta Ribeiro dos Santos
e Fernando Bezerra de Melo e outros, autos nº 0433.13.032075-0, o trecho das notas
taquigráficas da 8ª Reunião Extraordinária desta comissão, em que consta o relato de
Adília Nogueira acerca da situação vivenciada pelos moradores do Bairro Vila Santa
Cruz, em Montes Claros;

- nº 9.801/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita sejam encaminhadas
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ao desembargador relator do Agravo de Instrumento nº 0035770-32.2014.8.13.0000,
cujas partes  são Rosilda de Jesus Santos e outros  e Yonne Pimenta Ribeiro dos
Santos, da 9ª Câmara Cível no Tribunal de Justiça do Estado, o trecho das notas
taquigráficas da 8ª Reunião Extraordinária desta comissão em que consta o relato de
Adília Nogueira acerca da situação vivenciada pelos moradores do Bairro Vila Santa
Cruz, em Montes Claros;

- nº 9.802/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
Comando da 11ª  Região  de  Polícia  Militar  em Montes  Claros,  considerando-se a
existência de ação judicial em trâmite, pedido de providências para que não sejam
realizadas ações de desapropriação ou despejo de moradores do Bairro Vila Santa
Cruz, bem como seja despendida especial atenção quanto ao cumprimento da Lei nº
13.604,  de  2000,  que  trata  do  acompanhamento,  por  comissão  especial,  dos
processos de desocupação de áreas com assentamento rural ou urbano no Estado;

- nº 9.803/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do  Meio
Ambiente pedido de providências, acompanhado do relatório da visita realizada por
esta comissão à região do Mimoso, zona rural do Município de Montes Claros, para
estudar  as  possibilidades  de  suspensão,  por  meio  da  interposição  das  medidas
administrativas  e  judiciais  cabíveis,  da  licença  ambiental,  concedida  à  empresa
Viasolo  Engenharia  Ambiental  para  instalação  de  aterro  sanitário  na  localidade  e
agendar,  com  a  urgência  possível,  reunião  com  moradores  da  localidade  e
representantes  desta  comissão  e  de  movimentos  sociais  interessados,  com  a
finalidade de apresentar relatos e documentos pertinentes, bem como de se buscar
uma solução para os atingidos pelo empreendimento; e

- nº 9.804/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências,
acompanhado do relatório de visita realizado por esta comissão à região do Mimoso,
zona  rural  do  Município  de  Montes  Claros,  para  reavaliar  os  critérios  para  a
concessão da licença para instalação, pela empresa Viasolo Engenharia Ambiental,
de aterro sanitário na localidade e suspender a implementação do empreendimento,
com  o  agendamento,  com  a  urgência  possível,  de  reunião  com  moradores  da
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localidade e representantes desta comissão e de movimentos sociais interessados,
com a finalidade de apresentar relatos e documentos pertinentes, bem como de se
buscar uma solução para os atingidos pelo empreendimento. Cumprida a finalidade
da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 873/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o Projeto de Lei nº 873/2011, decorrente do
desarquivamento  de  Projeto  de  Lei  nº  1.994/2008,  dispõe  sobre  a  integração  de
considerações ambientais nas licitações e nos contratos públicos do Estado de Minas
Gerais  a  serem  observadas  pelos  órgãos  da  administração  direta,  autarquias,
inclusive  as  de  regime  especial,  fundações  públicas,  fundos  especiais  não
personificados, pelo seu gestor, sociedades de economia mista, empresas públicas e
demais entidades de direito privado, controladas direta ou indiretamente pelo Estado,
prestadoras de serviço público e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou.

Agora, vem a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  873/2011  dispõe  sobre  a  integração  de  considerações

ambientais nas licitações e nos contratos públicos. Tem o escopo de introduzir, na
administração pública estadual, a utilização de variantes ambientais e sustentáveis na
definição  do  objeto  pretendido  no  instrumento  convocatório  e  nos  contratos
administrativos.  Em  seu  detalhamento,  o  projeto  associa  às  compras,  além  das
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considerações  financeiras,  o  atendimento,  sempre  que  possível,  de  critérios  de
qualidade  ambiental  e  sustentabilidade  socioambiental,  considerando  as
características de desempenho de produtos ou serviços, desde que não limitantes da
competitividade.

Algumas exigências específicas a serem atendidas na execução do contrato, como
a de que o fornecedor recupere ou reutilize o material de embalagem e os produtos
utilizados,  ou  de  que  promova  a  coleta,  reciclagem  ou  reutilização  dos  resíduos
produzidos  durante  ou  após  o  consumo de  um  produto,  são disposições  que  se
encaixam,  mais  propriamente,  na legislação  ambiental,  já  constando,  de  fato,  em
diretrizes e disposições especiais da política estadual de resíduos sólidos.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  analisar  a  matéria,  considerou-a
pertinente e em sintonia com a ordem constitucional  vigente,  confirmando que os
assuntos focalizados, a saber, licitação e contratação pública, de um lado, e proteção
ao  meio  ambiente,  de  outro,  se  encaixam  no  domínio  normativo  dos  estados
membros.  Apresentou,  porém,  o  Substitutivo  nº  1,  com  o  propósito  de  corrigir
inadequações  à  luz  da  redação  legislativa,  a  exemplo  da  ementa  original,
desnecessariamente longa. O Substitutivo nº 1, formatado em um texto mais sintético,
acata a disposição de que, nos editais de licitação sob responsabilidade de órgãos e
entidades da administração direta e indireta dos Poderes do Estado, é obrigatória a
inserção de disposições voltadas para a proteção do meio ambiente na aquisição de
bens  e  serviços.  Nesse  sentido,  a  administração  pública  deverá  definir  o  objeto
pretendido no instrumento convocatório com a utilização de variantes que considere
ambiental  e  socialmente  sustentáveis,  desde  que  a  escolha  não  comprometa  a
natureza competitiva do processo.

Ressalte-se que o tema já tem sido alvo de interesse da administração pública por
diferentes linhas de abordagem, a exemplo do lançamento, pelo governo do Estado,
em 2009, de cartilha em que se detalha o projeto Compras Públicas Sustentáveis no
Estado  de Minas  Gerais,  com a  finalidade  de estabelecer  uma metodologia  para
maior transparência e eficiência nos processos de compras públicas, com diretrizes
passíveis de serem adotadas por governos locais.

O governo do Estado trata dessa matéria por meio do Decreto nº 46.105, baixado
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em  12/12/2012,  que  estabelece  diretrizes  para  a  promoção  do  desenvolvimento
sustentável  nas  contratações  realizadas  pela  administração  pública  estadual,  nos
termos  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e
contratos da administração pública. Instituições governamentais e setor privado cada
vez mais se conscientizam da necessidade de se ter o princípio da sustentabilidade
como orientador da atividade econômica e da execução das políticas públicas. Com
esse objetivo, estamos apresentando o Substitutivo nº 2 para proceder à adaptação
da  matéria,  dando-lhe  um  caráter  de  norma  autônoma  que  visa  promover  o
desenvolvimento  social  e  ambientalmente  sustentável  no  que  diz  respeito  às
contratações  destinadas  à  aquisição  de  bens,  à  contratação  de  serviços  e  à
realização de obras no Estado, sem prejuízo do caráter competitivo do certame e da
economicidade da contratação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 873/2011, na

forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1
da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Dispõe sobre a promoção do desenvolvimento social e ambientalmente sustentável

nas contratações realizadas pelo Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Nas contratações destinadas a aquisição de bens, contratação de serviços

e realização de obras, o Estado observará a promoção do desenvolvimento social e
ambientalmente sustentável, sem prejuízo do caráter competitivo e da economicidade
da contratação e, nos termos da regulamentação desta lei, incluirá, entre outros, os
seguintes critérios de sustentabilidade:

I - a utilização de produtos de origem ambientalmente certificada;
II - a racionalização do uso de matérias-primas;
III - a utilização de técnicas que resultem em redução de emissão de poluentes e de

gases de efeito estufa;
IV - a adoção de mecanismos que promovam a eficiência energética e a redução de

consumo de água;
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V - a adoção de políticas sociais inclusivas e compensatórias;
VI - a geração de trabalho com a utilização de mão de obra local.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Célio Moreira, presidente - João Leite, relator - Carlos Pimenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 962/2011
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório
De autoria do deputado Inácio Franco, o Projeto de Lei nº 962/2011, decorrente do

desarquivamento de Projeto de Lei nº 4.604/2010, altera a Lei nº 13.766, de 30 de
novembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta
seletiva de lixo e altera dispositivo da Lei nº 12.040, de 28 de dezembro de 1995, que
dispõe sobre a parcela de receita do produto de arrecadação do ICMS pertencente
aos municípios, de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição
Federal.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou.

Agora, vem a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa alterar a Lei nº 13.766, de 2000, que dispõe sobre a

política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de resíduos sólidos, e tornar
obrigatória  a  exibição,  por  fabricantes  e  importadores,  nos  estabelecimentos
comerciais e nas redes de assistência técnica autorizadas, da seguinte informação:
“Este estabelecimento está obrigado a recolher disquete de computador".

No âmbito  das políticas  federal  e  estadual  de  resíduos  sólidos,  os  resíduos  de
materiais  eletrônicos  e  de  informática  -  REE  -  são  considerados  especiais,  por
exigirem procedimentos específicos para seu recolhimento, tratamento, reutilização,
reciclagem  e  disposição  final.  Nesse  processo,  a  responsabilidade  compartilhada
definirá a estratégia de participação dos fabricantes, fornecedores, comerciantes e



303
____________________________________________________________________________

usuários  para recolhimento e destinação de tais  resíduos.  No nível  federal,  ainda
estão sendo definidos os acordos setoriais e estratégias para a realização da logística
reversa desses resíduos, o que não inviabiliza as iniciativas estaduais já orientadas
para acatar os princípios das responsabilidades compartilhadas pela coletividade.

Ao analisar a matéria em 1º turno, a Comissão de Justiça considerou que o Estado
dispõe da Lei  nº  18.031,  de 12 de janeiro  de 2009,  que contém as diretrizes  da
Política Estadual de Resíduos Sólidos, cujas disposições preveem a implementação
da logística reversa e definem os critérios para reutilização, reciclagem e disposição
final  dos  resíduos  sólidos.  A  norma  prevê,  no  âmbito  das  responsabilidades
compartilhadas,  que  compete  aos  revendedores,  aos  comerciantes  e  aos
distribuidores de produtos manter postos de coleta para os resíduos sólidos reversos
e informar os consumidores sobre sua coleta e seu funcionamento.

A comissão  entendeu  que  a  responsabilidade  pela  informação,  nos  termos  do
projeto em tela, cabe aos estabelecimentos comerciais, e não aos fabricantes e aos
importadores. Considerou, ademais, que grande parte dos fabricantes dos produtos
que dão origem aos resíduos sólidos de que trata o projeto em questão não estão
localizados no Estado de Minas Gerais, não sendo, portanto, razoável impor a eles tal
obrigação. Dessa forma, apresentou o Substitutivo nº 1, propondo alteração do § 3º
do art. 4º da Lei nº 13.766, de 2000. Com a nova redação, o dispositivo determina
que  os  estabelecimentos  comerciais  e  da  rede  de  assistência  técnica  autorizada
pelos  fabricantes  e  importadores  exibam,  em  local  visível,  informação  de  que  o
estabelecimento  está  obrigado  a  recolher  disquetes  de  computador,  lâmpadas
fluorescentes, pilhas ou baterias descartadas pelo consumidor, conforme os produtos
por eles comercializados, e mantenham recipientes para descarte desses resíduos,
obedecidas  as  normas  ambientais  e  de  saúde  pública  pertinentes  e  as
recomendações  definidas  pelos  fabricantes  ou  importadores,  até  que  estes
promovam seu recolhimento e disposição ambientalmente adequada.

Entendemos  que  a  proposta  sugerida  pelo  Substitutivo  nº  1  contempla
satisfatoriamente  a  necessidade  de  se  definirem  as  responsabilidades  e  de  se
disponibilizarem  as  informações  sobre  a  obrigação  dos  agentes  responsáveis  no
processo  de  recolhimento  dos  resíduos  de  que  trata  a  proposição.  No  entanto,
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consideramos necessário adequar a redação do substitutivo proposto à realidade das
constantes alterações na tecnologia das mídias digitais de armazenamento de dados,
razão pela qual propomos o Substitutivo nº 2.

Conclusão
Diante  do exposto,  opinamos pela  aprovação do Projeto de Lei  nº  962/2011 na

forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a política

estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de resíduos sólidos e altera dispositivo
da Lei nº 12.040, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a distribuição da
parcela de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, de que trata o inciso II
do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art.  4º  -  Compete  ao  Conselho  Estadual  de  Política  Ambiental  -  Copam  -

estabelecer  normas  para  recolhimento,  reutilização,  reciclagem,  tratamento  ou
disposição  final  ambientalmente  adequada  de  resíduo  sólido  que,  por  sua
composição físico-química, necessite de procedimentos especiais para descarte no
meio ambiente sem prejuízo do disposto na Lei nº 13.796, de 20 de dezembro de
2000.

§ 1º - Incluem-se entre os resíduos sólidos a que se refere o  caput  deste artigo
mídia  e  dispositivo  magnético  e  eletroeletrônico  de  armazenamento  de  dados,
lâmpada fluorescente, pilha e bateria.

§ 2º -  Os resíduos de que trata este artigo serão entregues pelos  usuários aos
estabelecimentos que comercializam os produtos que lhes deram origem ou à rede
de  assistência  técnica  autorizada  pelas  respectivas  indústrias,  para  repasse  aos
fabricantes ou importadores, a fim de que estes adotem, diretamente ou por meio de
terceiros, procedimentos de reutilização, reciclagem e tratamento ou disposição final
ambientalmente adequada.
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§ 3º - Os estabelecimentos comerciais e a rede de assistência técnica autorizada
pelos  fabricantes  e  importadores  de  mídias  e  dispositivos  magnéticos  e
eletroeletrônicos  de  armazenamento  de  dados,  lâmpadas  fluorescentes,  pilhas  e
baterias  descartados  pelo  consumidor  manterão  recipientes  para  sua  disposição,
conforme a categoria dos produtos por eles comercializados, e posterior recolhimento
pelos fabricantes e importadores, conforme as recomendações técnicas concernentes
aos  produtos,  obedecidas  as  diretrizes  da  logística  reversa  dos  resíduos
eletroeletrônicos e as normas ambientais e de saúde pública pertinentes.

§ 4° - Os estabelecimentos comerciais e a rede de assistência técnica autorizada a
que se refere o § 3º exibirão, em local visível, informação de que o estabelecimento
está obrigado a recolher os resíduos de que trata o § 1º.

§ 5º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator à pena de multa,
nos  termos da Lei  nº  7.772,  de  8  de  setembro de  1980,  sem prejuízo  de  outras
cominações cabíveis.".

Art. 2º - Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após a data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Célio Moreira, presidente - Carlos Pimenta, relator - João Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.673/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria  do  Presidente do  Tribunal  de  Contas do Estado de Minas Gerais,  o

projeto  de  lei  em  epígrafe  prevê,  para  o  exercício  de  2013,  a  revisão anual  dos
vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  9/11/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 18, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
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Fundamentação
A proposição sob análise tem a finalidade de dar cumprimento ao disposto no art.

12 da Lei nº 20.227, de 2012, o qual fixa em 1° de janeiro a data-base para revisão
dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas, nos termos do
inciso X do art. 37 da Constituição da República.

Para tanto, o projeto em exame, em seu art. 1º, prevê revisão, a partir  de 1° de
janeiro de 2013, dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais, mediante a aplicação do índice de 5,84%, nos termos do
inciso X do art. 37 da Constituição da República.

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.”.

O referido dispositivo constitucional traz dois comandos. O primeiro deles é relativo
à fixação e ao aumento da remuneração (reajuste, aumento efetivo, concedido para a
adequação da remuneração dos servidores aos valores de mercado); e o segundo
refere-se à revisão anual da remuneração, voltada para sua recomposição em face
da inflação.

A pretensão do projeto de lei em exame enquadra-se no segundo comando, o qual
já foi reiteradamente reconhecido pela jurisprudência de nossos tribunais como um
direito  subjetivo  dos  servidores públicos,  constituindo uma obrigação do chefe  de
cada Poder a iniciativa de deflagrar anualmente o processo legislativo referente ao
projeto  indispensável  para  o  seu  asseguramento.  Trata-se,  pois,  de  mera
recomposição remuneratória  em face de perdas  inflacionárias,  daí  a utilização do
IPCA amplo.

Ressalte-se que há reserva de iniciativa do Tribunal de Contas para deflagrar o
processo  legislativo  sobre  a  matéria,  nos  termos  do  art.  66,  II,  da  Constituição
Estadual.
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Cumpre destacar que a exclusão expressa da revisão para os servidores a que se
refere o art.  4º do projeto se deve ao fato de que, em relação a eles, devem ser
observadas as regras e os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência
Social.

É preciso examinar a matéria tendo em vista as condições e os prazos a serem
observados em ano eleitoral para a concessão de reajustes aos servidores públicos.
A Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, Lei das Eleições, traz uma série
de normas, com o intuito de garantir a probidade administrativa, a igualdade entre os
candidatos e os partidos políticos, assim como a legitimidade das eleições.

O inciso VIII do art. 73 da Lei das Eleições proíbe que qualquer agente público, 180
dias antes do pleito até a posse dos eleitos, realize, na circunscrição do pleito, revisão
geral da remuneração dos servidores a qual exceda a recomposição da perda de seu
poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Da leitura do dispositivo, conclui-se que
a  vedação  deve  ser  observada  apenas  se  a  revisão  exceder  a  inflação.  São
admitidos,  no  período  assinalado,  reajustes  para  reposição  da  perda  do  poder
aquisitivo do servidor. Sobre o tema, manifestou-se o Ministro Fernando Neves:

“A revisão  geral  de  remuneração  deve  ser  entendida  como  sendo  o  aumento
concedido em razão do poder aquisitivo da moeda e que não tem por objetivo corrigir
situações de injustiça ou de necessidade de revalorização profissional de carreiras
específicas”. (Res. nº 21.296, de 12/11/2002, do TSE.)

É importante registrar,  ainda,  a necessidade de ser observado o limite temporal
previsto no disposto no parágrafo único do art. 21 da Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LFR. Ressaltamos, ainda, que a
implementação das medidas previstas na proposição acarretará aumento de despesa
com pessoal. Desse modo, é necessária a observância desta lei.

O art. 16 da LRF exige que qualquer ato que acarrete aumento de despesa seja
acompanhado da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deve entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes, bem como da declaração
do ordenador de despesa de que o aumento pretendido tem adequação orçamentária
e financeira com a Lei Orçamentária Anual, compatibilidade com o Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG - e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.
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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 LDO.

A Lei nº 20.373, de 9 de agosto de 2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente,
prevê em seu art. 14:

“Para  atender  ao  disposto  no  inciso  II  do  §  1º  do  art.  169  da  Constituição  da
República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração,
a criação de cargos, empregos e funções e a alteração de estrutura de carreiras,
conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer
título, observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.”.

Informamos que a proposição foi encaminhada ao Tribunal de Contas, para que
este órgão enviasse a esta Casa Legislativa, nos termos dos arts. 16 e 17 da Lei
Complementar nº 101, de 2000, a estimativa do impacto orçamentário-financeiro da
medida proposta referente ao exercício de 2014 e nos dois subsequentes; declaração
do  ordenador  da  despesa  de  que  o  aumento  tem  adequação  orçamentária  e
financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o PPAG e com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias; demonstração da origem dos recursos para seu custeio;
comprovação de que a despesa criada não afetará as metas de resultados fiscais,
devendo  seus  efeitos  financeiros,  nos  períodos  seguintes,  ser  compensados  pelo
aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa, contendo o
documento as premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

Em resposta à mencionada solicitação desta Assembleia, o TCE informou, por meio
do Expediente nº 234/2013,  em 3/12/2013, que apurou um saldo orçamentário no
valor  estimado  de  R$8.500.000,00,  o  qual  comporta  o  pagamento  de  parte  dos
direitos  dos servidores adquiridos no exercício  de  2013,  referente  à revisão geral
anual de seus vencimentos e proventos. Quanto ao passivo remanescente devido aos
servidores,  entenderam  que  o  pagamento  estaria  condicionado  à  disponibilidade
orçamentária e financeira. Anexaram, ainda, a estimativa do impacto orçamentário-
financeiro relativa aos exercícios de 2013, 2014 e 2015, relatório de gestão fiscal do
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último quadrimestre, bem como a projeção do relatório de gestão fiscal,  incluída a
revisão anual.

Por fim, informamos que está em tramitação nesta Casa Legislativa o Projeto de Lei
nº  5.078/2014,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  abrir  crédito  suplementar  ao
Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, até o limite de R$84.037.111,00.

A respeito, informamos que a adequação aos comandos da LRF e o relatório de
impacto  financeiro  serão  analisados  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária, no momento oportuno.

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

do Projeto de Lei nº 4.673/2013.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Sebastião Costa , presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - João

Leite - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.094/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da
Mensagem nº 645/2014, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei Delegada nº 39, de
3 de abril de 1998, e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  10/4/2014,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de
Administração Pública.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 18, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em estudo, em seu art. 1º, altera o Anexo XLII da Lei Delegada nº 39,

de  3  de  abril  de  1998,  reajustando  o  valor  da  gratificação  especial  devida  aos
servidores ocupantes dos cargos de Comandante de Avião a Jato, Comandante de
Avião, Piloto de Helicóptero e Primeiro Oficial de Aeronave.
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Já o art. 2º propõe a alteração da gratificação devida ao Piloto de Helicóptero e ao
Comandante de Avião 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. Nos termos da proposição, o valor da gratificação especial devida aos
referidos servidores passará a ser o equivalente a 25% da gratificação devida ao
Comandante de Avião a Jato.

Por sua vez, o art. 3º propõe alterar a redação do art. 92 da Lei nº 11.406, de 1994,
modificando a base de cálculo da gratificação especial  devida aos ocupantes dos
cargos  de  Chefe  de  Manutenção  de  Aeronave,  Mecânico  de  Manutenção  de
Helicóptero, Chefe de Suprimento de Aeronave, Controlador Técnico de Aeronave,
Auxiliar de Manutenção de Aeronave e Chefe de Manutenção de Helicóptero, a qual
passa  a  ser  o  valor  mínimo  da  gratificação  assegurada,  a  mesmo  título,  ao
Comandante de Avião a Jato, código EX-41.

Em seu art. 4º, o projeto altera o Anexo II da Lei nº 11.406, de 1994, modificando os
percentuais que devem incidir sobre a gratificação especial devida ao Comandante de
Avião a jato para fins de cálculo da mesma gratificação devida aos ocupantes dos
cargos  de  Chefe  de  Manutenção  de  Aeronave,  Mecânico  de  Manutenção  de
Helicóptero, Chefe de Suprimento de Aeronave, Controlador Técnico de Aeronave,
Auxiliar de Manutenção de Aeronave e Chefe de Manutenção de Helicóptero.

Por fim, a proposição pretende extinguir um cargo de Primeiro Oficial de Aeronave,
bem como criar um cargo de Comandante de Avião destinado ao Gabinete Militar do
Governador.

Apresentada  uma  breve  síntese,  passamos  a  analisar  os  aspectos  jurídico-
constitucionais que cercam o tema.

Em primeiro  lugar,  cumpre  destacar  que o  inciso  III  do  art.  66  da  Constituição
Estadual  confere  ao  governador  do  Estado a  iniciativa  para  propor  leis  versando
sobre o regime jurídico e a política remuneratória dos seus servidores, bem como
sobre a criação e extinção de cargos em seu âmbito. A regra de iniciativa, portanto,
resta observada.
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O projeto promove alterações em regime remuneratório  de determinados cargos
públicos pertencentes aos quadros do Poder Executivo, especialmente no que tange
à forma de cálculo de gratificações. Nesse ponto é importante destacar que, conforme
entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal  Federal,  o  servidor  público não
possui  direito  adquirido  a  regime  jurídico,  podendo  este  ser  alterado  a  qualquer
momento em prol do interesse público, desde que observado o direito constitucional
do servidor público à irredutibilidade de vencimentos (art. 7º, VI, c/c art. 39, § 3º).

E, ainda, o art. 39 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998, prevê que a fixação dos padrões de vencimento e dos
demais  componentes  do  sistema remuneratório  observará  a  natureza,  o  grau  de
responsabilidade  e  a  complexidade  dos  cargos,  bem  como  os  requisitos  para  a
investidura no cargo.

Quanto  às  medidas  contidas  na  proposição,  constata-se  que  elas  estão  em
consonância com a ordem jurídica vigente.

Ressaltamos,  ainda,  que  a  implementação  das  medidas  previstas  no  projeto
acarretará aumento de despesa com pessoal.

Desse modo, é necessária a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 -, que, em seu art. 18, conceitua
despesa com pessoal, estabelecendo limites para os referidos gastos nos arts. 19 e
20.

O art. 16 da LRF exige que qualquer ato que acarrete aumento de despesa seja
acompanhado da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deve entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes, bem como da declaração
do ordenador de despesa de que o aumento pretendido tem adequação orçamentária
e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual
de Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ressalte-se que o reajuste previsto deve observar também o disposto no art. 169
da  Constituição Federal,  segundo  o  qual  a  concessão  de  qualquer  vantagem  ou
aumento  de  remuneração  só  poderão  ser  feitos  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 de Diretrizes
Orçamentárias.
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Através do ofício GAB.SEC nº 200/14, o Poder Executivo encaminhou o estudo do
impacto orçamentário-financeiro que será causado pela proposta, o qual atingirá o
montante de R$1.337.370,98 (um milhão, trezentos e trinta e sete mil,  trezentos e
setenta reais e noventa e oito centavos), tendo ainda declarado que a repercussão
financeira tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária anual e
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

No mesmo ofício o Poder Executivo informa que o aumento de despesa gerado
pela proposição não afetará as metas de resultados fiscais e observa os requisitos
exigidos pelo art. 4º da Lei nº 19.973, de 2010, quais sejam, existência de variação
positiva da receita nominal tributária e manutenção da compatibilidade dos gastos
com os limites de despesas fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A  esse  respeito,  no  momento  oportuno,  caberá  à  Comissão  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária a análise técnica sobre os dados constantes no estudo do
impacto orçamentário-financeiro apresentado.

É  importante  registrar,  ainda,  a  necessidade  de  se  observar  o  limite  temporal
previsto no parágrafo único do art.  21 da Lei  de Responsabilidade Fiscal,  para  a
aprovação da proposição.

No  curso  do  processo  legislativo,  o  Poder  Executivo  encaminhou  a  esta  Casa
Legislativa o Ofício GAB.SEC. Nº 230/14, por meio do qual solicita que sejam feitas
algumas alterações na redação original da proposição, especialmente no seu Anexo
II, bem como a supressão do art. 8º.

De acordo com as informações constantes no ofício, as alterações nele solicitadas
decorrem  da  necessidade  de  compatibilizar  a  proposição  com  o  histórico  da
legislação  já  existente  sobre  o  tema,  não  implicando  repercussão  financeira  que
supere  as  estimativas  já  enviadas  a  esta  Casa  por  meio  do  Ofício  GAB.SEC nº
200/14.

A alteração solicitada no Anexo II da proposição visa corrigir equívoco da redação
original do projeto que deixou o cargo de Técnico de Aeronave do Gabinete Militar -
TAGM - fora da lista dos cargos constantes no Anexo VIII da Lei nº 11.406, de 1994,
que são destinatários da gratificação especial.

Isso porque a redação atualmente vigente do Anexo VIII da Lei nº 11.406, de 1994,
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já prevê como um dos seus destinatários o cargo de Mecânico de Manutenção de
Aeronave, o qual, após transformações realizadas pelo Decreto nº 30.033, de 1994, e
pela  Lei  nº  15.470,  de  2005,  originou o  cargo atualmente  vigente  de  Técnico  de
Aeronave do Gabinete Militar.

Além disso,  a solicitação de alteração do Anexo II  da proposição visa  criar  um
escalonamento remuneratório entre os cargos de Chefe de Manutenção de Aeronave
e  o  de  Mecânico  de  Manutenção  de  Helicóptero  em  observância  à  relação  de
subordinação hierárquica do segundo cargo em face do primeiro.

Por fim, a solicitação de exclusão do art. 8º da proposição justifica-se pelo fato de
que, mesmo com a extinção de um cargo de Primeiro Oficial de Aeronave proposta
pelo art. 5º do projeto, ainda remanescerão outros cargos da referida classe, sendo
desnecessária  nova  regulamentação  da  forma  de  remuneração  do  cargo  de
Supervisor-Geral  de  Manutenção  de  Aeronave,  sendo  possível  manter-se  a  sua
correspondência  com  a  remuneração  devida  ao  cargo  de  Primeiro  Oficial  de
Aeronave, nos termos atualmente previstos pelo art. 45 da Lei Delegada nº 182, de
2011.

Assim sendo, entendemos que o projeto sob comento e as alterações sugeridas
pelo  Ofício  GAB.SEC nº  230/14,  consolidadas  nas  Emendas  nºs  1  e  2  a  seguir
apresentadas,  estão  em  consonância  com  os  preceitos  constitucionais  e  legais
vigentes.

Conclusão
Com  fundamento  nas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 5.094/2014 com as Emendas nº
1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao Anexo II do projeto a seguinte redação:

“ANEXO II
(a que se refere o art. 4º do Projeto de Lei nº..., de …)

“Anexo VIII
(a que se refere o art. 92 da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994)

* - O quadro contendo 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 7.5.2014.
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EMENDA Nº 2
Suprima-se o art. 8º, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Célio  Moreira  -  João  Leite  -  Leonídio

Bouças.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.165/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  procurador-geral  de  Justiça,  o  Projeto  de  Lei  em epígrafe  fixa  o
percentual relativo ao ano de 2014 para a revisão anual dos vencimentos e proventos
dos servidores do Ministério Público do Estado.

Publicada no  Diário do Legislativo, em 26/4/2014, a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame fixa em 6% o percentual de recomposição a ser aplicado

a partir de 1º/5/2014, para a revisão dos vencimentos e proventos dos servidores do
Ministério Público, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

O  percentual  utilizado  para  a  revisão  consiste  na  inflação  apurada  pelo  Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - , apurado no período de maio de
2013 a abril de 2014.

É  importante  frisar  que  a  proposição  utiliza-se  corretamente  da  terminologia
vencimentos já que abrange apenas os servidores do quadro de pessoal dos serviços
auxiliares do Ministério Público do Estado, os quais possuem o sistema remuneratório
composto pela referida parcela somada a adicionais e gratificações, não abrangendo
os membros do Ministério Público, que são remunerados pelo sistema de subsídio
previsto no art. 39, § 4º, da Constituição da República.

O § 2º do art. 1o da proposição estabelece ressalva de que o disposto na futura lei



315
____________________________________________________________________________

não deve aplicar-se 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.

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”.

O referido dispositivo constitucional traz dois comandos. O primeiro deles é relativo
à fixação e ao aumento da remuneração (reajuste, aumento efetivo, concedido para a
adequação da remuneração dos servidores aos valores de mercado); e o segundo
refere-se à revisão anual da remuneração, voltada para sua recomposição em face
da inflação.

A pretensão do projeto de lei em exame enquadra-se no segundo comando, o qual
já foi reiteradamente reconhecido pela jurisprudência de nossos tribunais como um
direito  subjetivo  dos  servidores públicos,  constituindo uma obrigação do chefe  de
cada Poder a iniciativa de deflagrar anualmente o processo legislativo referente ao
projeto indispensável para o seu asseguramento.

Quanto  à  iniciativa  da  proposição,  entendemos  que  está  de  acordo  com  as
disposições constitucionais, uma vez que a Constituição da República, no art. 127, §
2o,  e  a  Constituição  Estadual,  no  art.  122,  I,  asseguram  ao  Ministério  Público  a
autonomia  funcional  e  administrativa,  podendo  este  propor  ao  Poder  Legislativo
projetos de lei que versem sobre a política remuneratória dos seus cargos e serviços
auxiliares.

Há ainda que se ressaltar que o Ministério Público possui autonomia na definição
do  índice  de  reajuste  e  da  data-base  para  a  revisão  dos  seus  vencimentos  e
proventos, não se vinculando aos que forem legalmente fixados para os servidores de
outros Poderes do ente federativo. A propósito já se posicionou o Supremo Tribunal
Federal:
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“Não há, de igual modo, ofensa ao disposto no art. 37, X e XII, da Constituição do
Brasil. Como ponderou o Min. Célio Borja, relator à época: ‘A dicção do inciso X, do
art. 37, da CF, parece não abonar a tese da imperativa adoção dos mesmos índices
para todos os servidores civis dos diferentes Poderes, sustentada na inicial.  (...).’”
(ADI 603, voto do Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 17-8-2006, Plenário, DJ de 6-
10-2006.)

A  ressalva  apresentada  no  §  2º  do  art.  1o  coaduna-se  com  as  alterações
constitucionais operadas no regime de aposentação do servidor público, notadamente
com a edição da Emenda à Constituição nº 41, de 2003. Esta comissão, quando da
apreciação do Projeto de Lei nº 4.663/2010, de autoria do Tribunal de Justiça, que
tratou do reajuste dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do
Estado,  entendeu  pela  constitucionalidade  de  dispositivo  idêntico  ao  que  ora  se
apresenta na proposição em exame.

É possível dizer que as alterações trazidas pela Emenda à Constituição nº 41/2003,
que se inferem da leitura conjugada dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição
Federal, embora tenham garantido o direito a reajuste, cuidaram de estabelecer uma
separação  no  tratamento  jurídico  da  matéria  em  relação  aos  servidores  que  a
proposta normativa em tela pretende abrigar - aposentados que não têm direito à
paridade.

A respeito, segue a opinião de Daniela Mello Coelho: “Inserida no rol das alterações
promovidas pela EC nº 41/03, a derrubada do instituto da paridade entre os proventos
dos inativos e os vencimentos dos servidores em atividade, com a substituição pela
garantia  do  reajustamento dos benefícios,  promoveu a proximidade do tratamento
conferido à matéria no campo da previdência do servidor com aquele disciplinado no
RGPS” (Servidor Público,  organização de Cristiana Fortini,  Belo Horizonte: Fórum,
2009, p. 55.).

É preciso examinar a matéria, tendo em vista as condições e os prazos a serem
observados em ano eleitoral para a concessão de reajustes aos servidores públicos.
A Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, Lei das Eleições, traz uma série
de normas, com o intuito de garantir a probidade administrativa, a igualdade entre os
candidatos e os partidos políticos, assim como a legitimidade das eleições.
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O inciso VIII do art. 73 da Lei das Eleições proíbe que qualquer agente público, 180
dias antes do pleito até a posse dos eleitos, realize, na circunscrição do pleito, revisão
geral da remuneração dos servidores a qual exceda a recomposição da perda de seu
poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Da leitura do dispositivo, conclui-se que
a  vedação  deve  ser  observada  apenas  se  a  revisão  exceder  a  inflação.  São
admitidos,  no  período  assinalado,  reajustes  para  reposição  da  perda  do  poder
aquisitivo do servidor. Sobre o tema, manifestou-se o Ministro Fernando Neves:

“A revisão  geral  de  remuneração  deve  ser  entendida  como  sendo  o  aumento
concedido em razão do poder aquisitivo da moeda e que não tem por objetivo corrigir
situações de injustiça ou de necessidade de revalorização profissional de carreiras
específicas”. (Res. nº 21.296, de 12/11/2002, do TSE.)

Importante registrar, ainda, a necessidade de se observar o limite temporal previsto
no  disposto  no  parágrafo  único  do  art.  21  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.
Ressaltamos,  ainda,  que  a  implementação  das  medidas  previstas  na  proposição
acarretará  aumento  de  despesa  com  pessoal.  Desse  modo,  é  necessária  a
observância dessa lei.

E, ainda, o art. 16 da LRF exige que qualquer ato que acarrete aumento de despesa
seja acompanhado da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em
que  deve  entrar  em  vigor  e  nos  dois  exercícios  subsequentes,  bem  como  da
declaração do ordenador de despesa de que o aumento pretendido tem adequação
orçamentária e financeira à Lei Orçamentária Anual - LOA -, compatibilidade com o
Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  e  com  a  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias - LDO.

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 LDO.

A Lei nº 20.373, de 9 de agosto de 2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente,
prevê em seu art. 14:

“Para  atender  ao  disposto  no  inciso  II  do  §  1º  do  art.  169  da  Constituição  da
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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.”.

No ofício que encaminhou o projeto, o autor informa que a despesa decorrente da
aplicação  do  mencionado  índice  será  suportada  com  recursos  orçamentários
adicionais, por meio de suplementação, que já foi solicitada ao Executivo, e que “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”.  Apresentaram,  também,  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 encontram-se
atendidos pela proposição.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 5.165/2014.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Leonídio Bouças - João

Leite - André Quintão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2014

ATAS
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/5/2014
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projetos de Lei nºs 5.190 a 5.198/2014 - Requerimentos nºs 7.797 a
7.828/2014  -  Questões  de  Ordem;  Homenagem  Póstuma  -  Oradores  Inscritos:
Discursos dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Rogério  Correia,  Rômulo  Viegas e
Almir Paraca - Questão de Ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Questão de Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Agostinho

Patrus  Filho  -  Almir  Paraca -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos  -  Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -
Bosco  -  Braulio  Braz  -  Cabo  Júlio  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos
Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -
Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hélio
Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonídio
Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria
Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério
Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony
Carlos - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h7min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do  Sr.  Carlos  André  Mariani  Bittencourt,  procurador-geral  de  justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.835/2013,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da
PMMG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.022/2013,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Eduardo Bernis, secretário de Trabalho, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 6.683/2013, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social  (2),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 7.376 e 7.378/2014, da Comissão de
Prevenção e Combate às Drogas.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 5.190/2014

Declara de utilidade pública a ONG Atuação, com sede no Município de São João
del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ONG Atuação, com sede no Município
de São João del-Rei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2014.
Rogério Correia
Justificação: A ONG Atuação, fundada em 17/12/2005, é uma entidade sem fins

econômicos, com sede na cidade de São João del-Rei, e tem por finalidade, entre
outras, promover a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao
meio ambiente e ao patrimônio cultural, bem como dos direitos humanos e dos povos,
através de distintas formas de ação e reivindicação na esfera política e no contexto
da sociedade, inclusive por meio da articulação com órgãos públicos e privados.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se
legalmente  amparado,  estando  obedecidas  as  exigências  da  Lei  nº  12.972,  de
27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 5.191/2014
Declara de utilidade pública o Abrigo Levina Branco, com sede no Município de

Pedra Azul.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Levina Branco, com sede no

Município de Pedra Azul.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2014.
Rogério Correia
Justificação: O Abrigo Levina Branco é uma entidade social sem fins lucrativos, com

sede no Município de Pedra Azul, e tem por finalidades,  entre outras, desenvolver
programas  assistenciais  voltados  para  a  criança,  o  adolescente  e  seus  núcleos
familiares; acolher pessoas  encaminhadas por  órgãos públicos;  distribuir  refeições
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diárias  para  pessoas  carentes  e  realizar  o  programa  Família  Feliz,  destinado  à
valorização da família e dos bons costumes.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se
legalmente  amparado,  estando  obedecidas  as  exigências  da  Lei  nº  12.972,  de
27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 5.192/2014
Declara de utilidade pública o Instituto Maçônico de Gestão de Projetos Sociais -

Imag -, com sede no Município de Timóteo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública a pública o Instituto Maçônico de Gestão

de Projetos Sociais - Imag -, com sede no Município de Timóteo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2014.
Rosângela Reis
Justificação:  O Instituto  Maçônico  de  Gestão de Projetos  Sociais,  com sede  no

Município de Timóteo, é entidade beneficente, de direito privado, de âmbito nacional e
sem fins econômicos.

O  instituto  tem  por  finalidade  orientar,  esclarecer,  gerir,  acompanhar  e  dar
consultoria e assessoria a projetos sociais sem fins lucrativos; promover e realizar
pesquisas e estudos para o desenvolvimento de projetos na área social; promover a
capacitação  de  gestores;  desenvolver  e  implementar  cursos  de  orientação  e
atualização  para  entidades  beneficentes;  elaborar  projetos  e  promover  ações  na
capacitação de jovens e adultos; elaborar projetos que incentivem a habilitação e a
reabilitação de pessoas com necessidades especiais; incentivar projetos que tenham
como objetivo promover a inclusão social, a educação, o esporte, a cultura, o meio
ambiente, o voluntariado e os direitos humanos, garantindo a melhoria da vida de
jovens,  adultos  e  idosos  da  comunidade  que  representa.  A  documentação
apresentada atende aos requisitos legais.



323
____________________________________________________________________________

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.193/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Feirantes de Caeté, com sede no

Município de Caeté.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Feirantes de Caeté,

com sede no Município de Caeté.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2014.
Célio Moreira
Justificação: A Associação dos Feirantes de Caeté é entidade sem fins lucrativos,

que  tem  por  finalidade  representar  os  pequenos  produtores  e  artesãos  que
comercializam em feiras,  no  varejo,  produtos  hortifrutigranjeiros,  leite  e derivados,
pescados, sementes, plantas ornamentais, licores, cachaça, conservas, condimentos,
demais  produtos destinados à alimentação,  além de promover  trabalhos manuais,
artesanatos, entre outros.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção quanto a religião, cor,
sexo  ou  condição  social  das  pessoas  assistidas  e  atende  aos  princípios  de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

Insta pontuar que a associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há
mais de um ano, e sua diretoria é constituída de pessoas idôneas e não remuneradas
pelas funções que exercem, atendendo, dessa forma, os requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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 5.194/2014
Declara de utilidade pública o Instituto Integrar Vidas, com sede no Município de

Pará de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Integrar Vidas, com sede no

Município de Pará de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2014.
Ivair Nogueira
Justificação: Constituído sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos, o Instituto Integrar Vidas objetiva apoiar as comunidades terapêuticas em
funcionamento  em  Pará  de  Minas  e  região,  buscando  assegurar  aos  internos
assistência social e pedagógica, atendimento médico e odontológico e atividades de
cultura e lazer. Propõe-se, ainda, a promover a reintegração dos internos no núcleo
familiar e no mercado de trabalho.

No desenvolvimento  das  atividades  assistenciais,  beneficentes  e  filantrópicas,  a
associação poderá celebrar parcerias, contratos, convênios e termos com entidades
públicas ou  privadas visando ao recebimento  de doações  ou recursos financeiros
para custeio e expansão de suas ações.

Atestado o cumprimento dos requisitos legais para outorga do título declaratório,
contamos com a anuência dos pares a este importante projeto de lei.

- 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 5.195/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Renovadora  do  Bairro

Cidade Nova, com sede no Município de Unaí.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Renovadora

do Bairro Cidade Nova, com sede no Município de Unaí.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 6 de maio de 2014.
Inácio Franco
Justificação: A Associação Comunitária Renovadora do Bairro Cidade Nova, com

sede no  Município  de  Unaí,  tem  por  finalidade  trabalhar  em  prol  da  comunidade
promovendo  atividades  sociais,  educacionais,  culturais,  ambientais  e  desportivas.
Também desenvolve atividades voltadas para a identificação e solução de problemas
nas  áreas  de  saúde,  educação,  trabalho,  habitação,  lazer,  segurança  e  meio
ambiente.  Cumpre,  assim,  importante  papel  no  cenário  socioeducativo  da
comunidade e contribui para o desenvolvimento do Estado.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.196/2014
Altera  a Lei nº 20.304, de 26 de julho de 2012, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Presidente Juscelino o imóvel que específica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 20.304, de 26 de julho de 2012,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (…)
Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o  caput destina-se à realização de

atividades nas áreas da saúde, educação e assistência social.”.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2014.
Célio Moreira
Justificação:  Em  2012  o  governo  do  Estado  doou  ao  Município  de  Presidente

Juscelino,  por  meio  da  Lei  nº  20.304,  de  26  de  julho  de  2012,  imóvel para  a
construção de área cultural e ao cultivo de horta comunitária.

Tem-se que o Projeto Horta Comunitária foi extinto logo no seu início e deu lugar
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para o Projeto Horta Domiciliar. Este projeto, realizado em parceria com a Emater,
tem por  objetivo orientar atividades que favoreçam à geração de emprego, renda,
segurança alimentar e nutricional. Tudo isso por meio de metodologia participativa de
extensão rural.

De  acordo  com  o  prefeito  municipal,  o  imóvel  destinado  à  construção  de  área
cultural e ao cultivo de horta comunitária localiza-se no centro da sede do Município,
especificamente  em frente à  Secretaria  Municipal  de Saúde.  E é de  interesse de
todos que a unidade de fisioterapia e o núcleo de assistência à saúde da família
sejam construídos próximos à Secretaria de Saúde.

O gestor municipal ressalta que o imóvel é o único de que atualmente o município
dispõe e  que,  além da construção das  unidades  acima citadas,  existe  também a
intenção de se construir a sede do centro de referência social e um centro cultural.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares na 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 5.197/2014
Declara de utilidade pública a Associação Seguidores do Caminho, com sede no

Município de Uberaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Seguidores do Caminho,

com sede no Município de Uberaba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2014.
Antonio Lerin
Justificação:  A Associação  Seguidores  do  Caminho,  com  sede  no  Município  de

Uberaba, é uma entidade filantrópica e beneficente, em funcionamento desde 8 de
março de 2009, que tem por finalidades:

a) realizar projetos voltados à assistência social; à cultura, inclusive a audiovisual; à
educação; ao desporto em todas as espécies; ao lazer; à saúde; à defesa do meio
ambiente;  à ética;  à paz;  aos direitos  humanos;  à democracia e a outros  valores
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universais; à capacitação profissional visando a reinserção social e a recuperação de
toxicômanos  (álcool  e  outras  drogas),  todos  como  meio  de  produção  e
desenvolvimento da cidadania e valorização humana com a população carente;

b)  prestar  serviços  de  acolhimento  em república  através  da  oferta  de  proteção,
apoio  e  moradia  a  grupos  de  pessoas,  maiores  de  18  anos,  em  situação  de
abandono, vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos
ou  extremamente  fragilizados  e  sem  condições  de  moradia  e  autossustento,  por
tempo determinado;

c)  proporcionar  o  estabelecimento  de  uma  rede  de  ajuda,  no  processo  de
recuperação  das  pessoas  com  dependências  e  codependência,  resgatando  a
autoestima e a cidadania e buscando encontrar novas possibilidades de reabilitação
física, psicológica e de reinserção social;

d) prevenir e combater a dependência do alcoolismo e outras drogas sob todas as
suas formas e manifestações;

e) prestar assistência psicossocial ajudando na reinserção do dependente de álcool
e outras drogas pós internação em comunidade terapêutica;

f) prestar assistência psicológica, social e espiritual aos dependentes de álcool e
outras drogas, bem como a seus familiares;

g) colaborar com os estabelecimentos de ensino, com as entidades de assistência
social  e  com  os  clubes  de  serviços,  no  sentido  de  informar,  prevenir,  reprimir  a
dependência de álcool e de outras drogas, ajudando a combatê-las em todas as suas
manifestações,  inclusive  através  de  campanhas  e  palestras  e  outros  meios  que
possibilitem atingir seus objetivos sociais;

h) manter constante elo de comunicação entre associados, comunidade e entidades
terapêuticas  e  assistenciais,  para  ajudar  a  promover  a  reintegração  social  dos
dependentes  em recuperação do alcoolismo e  da  dependência  de  outras  drogas,
acompanhando-os e prestando-lhes assistência.

A Associação  Seguidores  do  Caminho  apresenta  os  requisitos  legais  para  ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual  esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório proposto.

A  técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar
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Federal nº 95, de 2 de fevereiro de 1998, alterada pela Lei Complementar Federal nº
107, de 26 de abril de 2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e
a consolidação das leis.

Justificado o projeto, esperamos sua apreciação e aprovação pelo Plenário e pelas
comissões permanentes.

- 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 5.198/2014
Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Rosa de Saron, com sede no

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

Saron, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2014.
Antonio Lerin
Justificação: A Associação Assistencial Rosa de Saron, com sede no Município de

Uberaba, é uma organização estudantil,  em funcionamento desde 19 de março de
2007, que tem por finalidades:

desenvolver ações voltadas para a assistência social,  com prestação de serviço
gratuito e permanente;

amparar e apoiar a família, as crianças e os adolescentes carentes em situação de
risco, visando à melhoria de suas condições de vida;

atender necessidades emergenciais de abrigo e de alimentação da família, crianças
e adolescentes em situação de vulnerabilidade temporária;

colaborar com o poder público na formulação das políticas públicas e controle das
ações de assistência social;

promover eventos e campanhas de caráter filantrópico, assistencial ou que possam
colaborar na busca dos objetivos e missão da associação;

promover  a  ética,  a  paz,  a  solidariedade,  a  cidadania,  os  direitos  humanos,  a
democracia e outros valores universais;
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promover o artesanato e a economia solidária com geração de emprego e renda;
apoiar e promover a capacitação profissional e a integração da pessoa ao mercado

de trabalho;
promover e incentivar a coleta seletiva e o aproveitamento de material reciclável.
A Associação Assistencial Rosa de Saron apresenta os requisitos legais para ser

declarada de utilidade pública, razão pela qual  esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório proposto.

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

REQUERIMENTOS
Nº  7.797/2014,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à equipe de estudantes da Universidade Federal de Itajubá
ganhadora do 3º lugar na Shell Eco-marathon Américas 2014, realizada nos EUA, de
24 a 27/4/2014. (- À Comissão de Educação.)

Nº  7.798/2014,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso ao Sr. Edmar Cassalho Moreira Dias, prefeito municipal de
Camanducaia, e toda sua equipe pela conquista do Prêmio Mineiro de Boas Práticas
na Gestão Municipal, na Categoria II - Gestão Eixo Saúde -, com a prática Regulação
em  Saúde,  concedido  pela  Associação  Mineira  de  Municípios  e  chancelado  pela
União Brasileira para a Qualidade. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 7.799/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sada Cruzeiro Vôlei pelo recebimento do diploma de honra ao
mérito na Câmara Municipal de Belo Horizonte. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  7.800/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves pedido de providências
para a pavimentação das Avenidas das Oliveiras e das Acácias, no Bairro Piedade,
nesse município.

Nº  7.801/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Prefeitura  de  Ribeirão  das  Neves  pedido  de  providências  para  a
pavimentação da Rua Lírios Vermelhos, no Bairro Nossa Senhora da Piedade, nesse
município.
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Nº  7.802/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para
que sejam instalados redutores de velocidade na Rua Córrego da Mata, em frente
aos nºs 60 e 290, no Bairro Santa Cecília - Vale do Jatobá. (- Distribuídos à Comissão
de Transporte.)

Nº 7.803/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Associação de Bombeiros Voluntários de Minas Gerais pelo
recebimento do diploma de honra ao mérito na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Nº 7.804/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão de
um jovem e de uma mulher que transportavam maconha, em Juatuba em 29/4/2014.

Nº 7.805/2014, 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  Patos  de  Minas,  pela  prisão  de  dois  suspeitos  que
participavam de quadrilha de tráfico de drogas nesse município, em 24/4/2014.

Nº 7.806/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 18ª Cia. PM
IND MAT, pela prisão de um suspeito que transportava 235kg de maconha em Piumhi,
em 30/4/2014.

Nº 7.807/2014,  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  29/4/2014,  em
Itapecerica, que resultou na apreensão de armas e munição; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.808/2014,  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  e  na  Companhia  Independente  de  Cães  da  Polícia  Militar,  pela
atuação na ocorrência, em 29/4/2014, em Belo Horizonte, que resultou na prisão de
três homens e na apreensão de armas, munição, drogas e materiais usados em rádio
pirata;  e seja encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências
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com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 7.809/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 29/4/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de 5kg de maconha;  e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.810/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 19ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  25/4/2014,  em
Igaratinga, que resultou na prisão de dois homens e na recuperação de uma carga
roubada  avaliada  em  aproximadamente  300  mil  reais;  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 7.811/2014,  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 28/4/2014, em Sete Lagoas, na qual
apreenderam drogas, balanças de precisão e rádios de comunicação e prenderam
três  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  7.812/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  ao  titular  da  Promotoria  de  Justiça  de  Habitação  e  Urbanismo da
Comarca de Montes Claros as notas taquigráficas da 8ª Reunião Extraordinária dessa
comissão e pedido de informações que menciona sobre a legalidade das ações de
despejo ajuizadas pela administração desse município contra moradores dos Bairros
Vila Atlântida e Alterosa e sobre as providências tomadas pelo Ministério Público com
relação ao caso. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  7.813/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso à Comissão de Articulação e Acesso ao Conselho Nacional
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de Justiça, da OAB-MG, pelo trabalho desenvolvido em prol da garantia do acesso à
Justiça. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 7.814/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 29/4/2014, em Belo Horizonte, na qual
apreenderam  droga 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 à sociedade. (- À Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 7.815/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a empresa Csem Brasil pela conquista do Prêmio Bom Exemplo
2014 na categoria Inovação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 7.816/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  revista  Mercado  Comum  pela  conquista  do  Prêmio  Bom
Exemplo 2014 na categoria Economia e Desenvolvimento de Minas. (- À Comissão
de Transporte.)

Nº 7.817/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com a  empresa  Minerita  pela  conquista  do  Prêmio  Bom Exemplo
2014 na categoria Meio Ambiente. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 7.818/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Cel.  PM Cláudia Romualdo pela conquista do Prêmio Bom
Exemplo 2014 na categoria Personalidade do Ano de 2013.

Nº 7.819/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 5/5/2014, em Belo Horizonte, na qual
apreenderam arma, balança de precisão e munições e prenderam duas pessoas; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.820/2014,  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 em ocorrência, em 4/5/2014, em Teófilo Otôni, na qual
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apreenderam droga 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 à sociedade.

Nº 7.821/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação em ocorrência,  em 4/5/2014,  em Contagem,  na  qual
apreenderam arma 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 à sociedade.

Nº 7.822/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 3/5/2014, em São Gonçalo do Pará,
na  qual  apreenderam  munições,  ferramentas  usadas  para  desmanche,  peças
automotivas e carros; 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 7.823/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  Cia.
Independente de Cães e no Batalhão Rotam da PMMG, pela atuação em ocorrência,
em 3/5/2014, em Belo Horizonte, na qual apreenderam drogas e arma de uso restrito
das Forças Armadas e prenderam duas pessoas; e seja encaminhado ao Comando-
Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.824/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  19ª  Cia.
Independente da PMMG, pela atuação em ocorrência, em 3/5/2014, em Igaratinga, na
qual prenderam cinco pessoas suspeitas de planejar assaltos e apreenderam arma,
munição e instrumentos utilizados  para imobilizar  vítimas;  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 7.825/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na ocorrência,  em  3/5/2014,  em  Belo  Horizonte,  que
resultou na prisão de duas pessoas, na apreensão de uma arma 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 7.826/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 7º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/5/2014, em Santo Antônio do Monte,
que resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de um menor, uma arma e
drogas; 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 7.827/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 8ª Companhia de
Missões Especiais de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/5/2014, em
Governador Valadares, que resultou na prisão de um homem 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.

Nº 7.828/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 11ª Companhia
de Missões Especiais de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/5/2014, em
Montes Claros, que resultou na apreensão de 11kg de maconha; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos
à Comissão de Segurança Pública.)

Questões de Ordem
O deputado Rogério Correia - Presidente, vou ser bastante rápido. Quero solicitar

ao Plenário, aos deputados e às deputadas, que façamos 1 minuto de silêncio pelo
falecimento de D. Tomás Balduíno, ocorrido no dia 2 de maio agora, sexta-feira. O
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Bispo dos Índios, era ele assim conhecido, além de Bispo da Reforma Agrária.  D.
Tomás Balduíno foi um dos fundadores da Comissão Pastoral da Terra na Igreja, que
até  hoje  presta  um  serviço  muito  importante  para  a  reforma agrária  no  País,  na
defesa dos sem-terra. A Comissão Pastoral da Terra foi fundada por ele e tem, até
hoje, raízes profundas. A morte dele foi muito sentida pelos mais pobres, por aqueles
a quem ele tanto se  dedicou.  Pedro  Tierra,  que é poeta,  escreveu um poema,  e
gostaria de lê-lo. Peço a V. Exa. permissão para fazê-lo. Depois, faremos 1 minuto de
silêncio em homenagem ao D. Tomás Balduíno. (- Lê):  “Calou-se a voz de Tomás
Balduíno,/ nessa noite de 2 de maio./ Uma voz que nunca quis ser sozinha,/ sabia,
desde os anos de chumbo:/ uma voz solitária não suspende a manhã./ Quis ser uma
voz entre vozes,/ ergueu sua voz dentro do vasto coro dos oprimidos:/ os índios, os
posseiros, os lavradores,/ os retirantes da seca e da cerca/ e os que se levantam
contra  elas,/  as  mulheres,  os  negros,  os  migrantes,  os  peregrinos/  para  forçar
claridades, para ensinar amanhecer. Tomás é palavra./ A palavra que banha como
bálsamo./ A palavra que fustiga./  Incendeia./  A palavra que perdoa,/  mas aponta -
sempre  -  o  caminho  da justiça./  E  o  que somos  na vida?/  Somos os  ossos  das
palavras/ que povoam o caminho de pedra ou flores/ que sangram os pés dos nossos
filhos./  Tomás  é  sertão./  O  sertão  e  suas  armadilhas./  O  sertão  e  suas  infinitas
contradições./ Tomás é sertão/ onde se dobram os ventos de Goiás e Minas,/ onde
nascem águas/ nessa infinita geografia/ que alimenta nossas esperanças./ Calou-se a
voz de Tomás Balduíno./  Permanecerá sua palavra./  Tomás é sertão:/  gesto de fé
nessa gente que não se dobra." Pedro Tierra, em homenagem ao D. Tomás Balduíno.

O deputado Durval Ângelo -  Quero, Sr.  Presidente e Srs. Deputados, unir-me à
intervenção  do  deputado  Rogério  Correia.  Conheci,  durante  40  anos,  D.  Tomás
Balduíno. Ele era um intelectual extraordinário. Era um frei dominicano que sempre
pautou sua vida pela causa da justiça. Havia algumas coisas inusitadas em sua vida.
Ele era piloto de um avião anfíbio e fez centenas de viagens pelo Rio Araguaia e por
outros  rios  da  região,  tanto  para  fazer  trabalho  pastoral,  a  famosa  desobriga  do
sertão,  como  também  para  levar  remédios  e  alimentos  a  centenas  de  aldeias
indígenas da região do Araguaia. Foi bispo de Goiás Velho e era amigo e irmão de D.
Pedro  Gasaldáliga,  de  São  Félix  do  Araguaia.  D.  Tomás  Balduíno  criou  os  dois
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instrumentos fundamentais  do final  do século XX da Igreja Católica no Brasil.  Em
1972, criou o Conselho Indigenista Missionário - Cimi -, que resgatou a defesa da
causa indígena no Brasil. Em 1975, ele criou a Comissão Pastoral da Terra - CPT -,
que  permitiu  uma  interlocução  da  igreja  do  Brasil  com  pequenos  proprietários,
trabalhadores rurais assalariados, boias-frias e sem-terra do Brasil. D. Tomás presidiu
essas duas entidades e mostrou toda sua ação em defesa dos despossuídos. Não foi
à toa que a presidenta da República soltou uma nota destacando esse papel de D.
Tomás Balduíno. Amanhã apresentaremos, em nome da Assembleia Legislativa, na
Comissão  de  Direitos  Humanos,  uma  moção  dirigida  aos  padres  dominicanos,  à
prelazia de São Félix do Araguaia, à diocese de Goiás Velho e também a toda a igreja
dos pobres do Brasil. Encaminharemos também esse manifesto ao papa Francisco
para registrar a alegria e a satisfação desta Casa com o fato de, durante 90 anos, D.
Tomás  Balduíno  ter  convivido  em  nosso  meio  e,  de  alguma  forma,  ter  estado
conosco.  Sinto  uma  alegria  especial:  D.  Tomás  Balduíno  esteve  duas  vezes
assessorando reunião do nosso mandato político de deputado estadual  em Minas
Gerais.  Nas cinco eleições em que fui  candidato a deputado estadual  contei  com
carta de apoio de D. Tomás Balduíno. Portanto, fica aqui a nossa alegria por fazer
esse registro no Plenário da Assembleia. Obrigado, Sr. Presidente.

Homenagem Póstuma
O presidente - Identificando-me com este momento de homenagem póstuma a D.

Tomás Balduíno,  solicito  à Assembleia que,  de pé,  façamos 1 minuto  de silêncio,
conforme pedido dos deputados Rogério Correia e Durval Ângelo.

- Procede-se à homenagem póstuma.
Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Cumprimento  o  Sr.  Presidente,  os  Srs.

Deputados, as Sras. Deputadas e o público que nos acompanha pela TV Assembleia.
Sr. Presidente, gostaria de reproduzir aqui uma fala muito importante do Ministro do

Supremo  Tribunal  Federal  Gilmar  Mendes,  ontem,  em  São  Paulo,  em  matéria
publicada no jornal Estadão. Sr. Presidente, essa matéria vem ao encontro de uma
série de reivindicações que o cidadão vem fazendo ao poder público de forma geral.
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Há cerca de cinco anos venho tratando dessa matéria muito importante. V. Exa. e o
deputado Carlos Pimenta, meu colega de partido, vão perceber a importância dessa
matéria.

O ministro diz o seguinte: “Quero dizer que nós estamos vivendo um momento de
apagão  de  gestão.  Precisamos  pensar  claramente  que  tipo  de  legado  estamos
deixando para  os  nossos  filhos.  Quanto  piorou  a  gestão  pública  no  Brasil.  É  um
quadro de anomia muito preocupante e de má qualidade dos serviços prestados. As
demandas que são formuladas não são atendidas minimamente e são muito sérias”.

Para o ministro, o quadro de má gestão afeta também a segurança pública: “Temos
um déficit enorme no que concerne à segurança pública. Isso é notório. Basta ver o
tema que está na agenda hoje: a má gestão dos presídios. Todos esses problemas se
acumularam  ao  longo  dos  anos,  e  é  uma  parte  do  tema  'Segurança  pública'.
Tomamos medidas importantes no que diz respeito à ocupação dos morros do Rio de
Janeiro,  as  UPPs,  mas  com  grandes  déficits.  A  União  tem  de  participar  mais
ativamente do tema 'Segurança pública'. É preciso que isso entre na própria agenda
da  disputa  presidencial.  O  cidadão  perdeu  a  liberdade.  O  cidadão  normal  é  um
prisioneiro porque ele não pode sair às ruas nas nossas grandes cidades”.

Para  o  ministro,  juntamente  com  a  educação  e  a  saúde,  a  segurança  pública
certamente é tema prioritário:  “A gente não percebe, a não ser medidas paliativas
propostas com forte caráter simbólico, a articulação de medidas que possam afetar
de fato esse quadro de insegurança pública ao qual estamos submetidos”.

O ministro do Supremo atribuiu negligência aos órgãos públicos ante os ataques de
vândalos  em  manifestações  de  rua:  “Temos  muitos  conflitos  que  têm  sido  talvez
negligenciados e que precisam merecer a devida atenção de todos os segmentos
incumbidos de regular, de aplicar a lei, os setores investidos de poder público e de
poder estatal”.

Gilmar Mendes advertiu para a forte carga tributária imposta ao contribuinte sem
contrapartida  do  poder  público:  “É  notório  que o  País  tem hoje uma participação
financeira por parte do cidadão que é bastante elevada, a tributação. A carga é muito
elevada, e os serviços que são devolvidos são precários. Então, temos tributos do
padrão  da Suécia  e  serviços  de  alguns  países africanos.  É preciso  que a  gente
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perceba que estamos vivendo um quadro realmente de má gestão. Eu fico um pouco
envergonhado  quando  vejo  essa  situação  generalizada  de  má  prestação  dos
serviços”.

Sr.  Presidente e  deputado Dalmo,  ele  ainda diz o  seguinte  em outro momento:
“Basta saber qual é o próximo escândalo. Isso, sem dúvida, é muito sério.  Temos
graves problemas aqui na Petrobras, são repetidos casos de corrupção, muitos deles
associados à questão política e à campanha”.

Quero  aqui,  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  dizer  que não  é  o  ministro  Gilmar
Mendes o primeiro a dizer que a União precisa cada vez mais mostrar a sua cara,
mostrar a sua parcela de responsabilidade sobre segurança pública. Tenho dito e
repetido dezenas e dezenas de vezes na Comissão de Segurança Pública: o governo
federal, quanto ao tema da segurança pública, é irresponsável, é omisso. Não tem
outra palavra para classificar a omissão do governo federal, ao passo que o ministro
do STF - é coisa raríssima de um ministro do STF - chega a falar sobre a corrupção
escancarada na Petrobras,  sobre a má gestão.  E aqui  ele fala  claramente que o
governo federal precisa dar a sua contribuição em segurança pública.

Falo ainda somente sobre dois aspectos, deputado Dalmo, antes de lhe conceder
aparte, extremamente importantes para o cidadão que nos acompanha compreender
melhor  um  tema  tão  complexo  como  segurança  pública.  Hoje  há  um  abandono
completo do governo federal em relação a nossas fronteiras. E ali, deputado Dalmo,
drogas e armas estão passando livremente 24 horas por dia e chegando aos grandes
centros urbanos.

Não é privilégio do Estado de Minas Gerais dizer que as polícias estaduais não vão
aguentar por muito tempo enxugar gelo se o governo federal não fizer sua parte. Nós
temos a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal completamente sucateadas.
Então, como vão fazer frente àquilo que compete a essa parcela de responsabilidade
da União: Polícia Rodoviária Federal patrulhando rodovias federais e Polícia Federal
combatendo tráfico de armas e drogas na fronteira? E, por outro lado, na outra ponta,
o cidadão clama: “Pelo amor de Deus, o direito penal brasileiro é frouxo, precisamos
avançar”.  Temos  um  governo federal  fazendo  o  contrário,  derrotando a  PEC que
tratava da redução da maioridade penal nos crimes hediondos, deputado Dalmo. Não



339
____________________________________________________________________________

banalizando a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas, nos crimes
hediondos, por que não podemos responsabilizar um adolescente de 15, 16 ou 17
anos por latrocínio, por homicídio qualificado, por estupro? Não dá para entender a
posição do governo federal.

O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  (em  aparte)  -  Deputado  Sargento  Rodrigues,
parabéns  pelo  pronunciamento.  É  exatamente  isto  que  o  Plenário  está  ouvindo:
declarações daquele que nem é político, não pertence a nenhum partido político e é
ministro do  STF,  que está trazendo agora  sua preocupação como cidadão,  como
ministro a todo o Brasil. Esse tema, Sargento Rodrigues, hoje foi muito bem lançado
na AMM pelo presidente, o ex-deputado Antônio Carlos Andrada, que fez questão,
como V. Exa. aqui está fazendo, de citar a preocupação do ministro Gilmar Mendes.
Uma preocupação para Minas e para o Brasil. Não temos mais o que discutir. Há o
caso da segurança pública, da Petrobras e dos escândalos que estão afrontando a
dignidade do povo brasileiro.

Então, quero me unir ao pronunciamento de V. Exa., como também ao do ministro
Gilmar  Mendes,  porque  em  todas  as  situações  que  estão  acontecendo  estamos
vendo que não há mais o que discutir, precisamos ter consciência clara, vigorosa.
Não podemos deixar esta oportunidade passar. Ainda temos de discutir com clareza,
como o próprio governador Alberto Pinto Coelho, imbuído das palavras do ministro
Gilmar Mendes, o pacto federativo, tão importante para o Brasil e para Minas Gerais.
Parabéns  por  essa  lucidez,  trazendo  esse  artigo  do  ministro  Gilmar  Mendes,  de
grande importância para o povo mineiro e brasileiro.

O deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço a V. Exa. e o cumprimento da mesma
forma. Entendo, deputado Dalmo, que hoje estamos vivendo um momento ímpar, ou
seja, a população não aguenta mais. Brasília tem de acordar. O povo não aguenta
mais; não aguenta escândalos de corrupção e não aguenta a morosidade na tomada
de decisão e na mudança do que precisa ser mudado.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Deputado  Sargento  Rodrigues,  quero
parabenizar  V.  Exa.  pelo  trabalho  neste  Plenário  e  na  Comissão  de  Segurança
Pública. V. Exa. é, sem dúvida, muito presente e estudioso da questão da segurança
e viveu, por anos, como profissional da segurança pública, servindo o povo de Minas
Gerais.
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Quero lembrar V. Exa. de que, certa vez, quando o estive representando em um
encontro com o ministro Gilmar Mendes, na época ele era presidente do Supremo,
estive  com ele  e  ouvi  sua experiência  sobre  a  questão da segurança  pública  no
Brasil. Então, não é alguém que está falando algo que não acompanhou.

Quando  Gilmar  Mendes  estava  como presidente  do  Supremo Tribunal  Federal,
recebeu uma delegação da ONU que lhe indagou como pôde, no Brasil, uma mulher
ter  ficado 25 dias  dentro  de  uma cela  com homens.  Isso aconteceu no Pará,  no
governo do PT, da governadora Ana Júlia Carepa. O ministro relatou essa situação e
nos disse, naquela ocasião, que prometeu para si mesmo que nunca mais passaria
por isso na vida; disse que acompanharia a segurança pública no Brasil, que queria
saber o que está acontecendo com a segurança pública aqui.

Então, o que traz o ministro Gilmar Mendes agora não é uma coisa de alguém que
não acompanha o que está acontecendo no País. Ele sabe da questão penitenciária,
da ausência de investimentos de recursos federais;  sabe que são os estados que
estão investindo no sistema penitenciário e na segurança pública; tem conhecimento,
ainda, de que as penitenciárias estaduais estão abarrotadas de criminosos federais
químicos  e  traficantes  internacionais  de  drogas.  Temos  aqui  a  Penitenciária  de
Segurança Máxima Nelson Hungria, mas as outras, no Brasil inteiro, ainda não têm o
bloqueio de celular.  Vemos muitas vezes o crime sendo comandado de dentro de
penitenciária  enquanto o governo federal  fecha os olhos. Há quatro penitenciárias
federais com 400 presos, enquanto Minas Gerais tem 61 mil pessoas presas, e o
Brasil, 500 mil presos.

Então, parabéns pelo seu pronunciamento e parabéns ao ministro Gilmar Mendes,
que está cumprindo o que prometeu, qual seja, acompanhar a segurança pública no
Brasil.

O deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço ao deputado João Leite, que aqui tem
pontuado questões importantíssimas que nós, da Comissão de Segurança Pública,
temos acompanhado Brasil afora.

As  autoridades  que  lidam  com  a  segurança  pública  têm  de  aprender  algumas
premissas desde cedo, deputado João Leite. Drogas e armas são irmãs siamesas,
uma não anda sem a outra. É competência exclusiva do governo federal, e não das
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polícias estaduais, conforme está previsto no art. 144 da Constituição de República,
cuidar de nossas fronteiras. À medida que ele não cuida, cada 1kg de pasta-base de
cocaína que cruza a fronteira vira 3kg nas capitais dos nossos estados.

Não estou dizendo, deputado João Leite, que é o Estado de Minas que não vai dar
conta de enxugar gelo a médio e longo prazos. Estou dizendo que nenhum estado
brasileiro, independentemente do partido que o governa, vai dar conta de baixar o
índice de criminalidade de segurança pública se não houver a efetiva participação do
governo  federal,  que  tem  demonstrado,  com  muita  clareza,  a  sua  omissão,
sucateando as Polícias Federal e Rodoviária Federal.

Na  outra  ponta,  deputado  João  Leite,  no  momento  em  que  precisamos  que  o
Congresso Nacional e a Presidência da República deem uma resposta em termos de
endurecimento da pena, do direito penal brasileiro, da redução da maioridade para
crimes  hediondos  praticados  por  adolescentes,  o  governo  federal,  com  suas
respectivas bancadas, derrota a PEC da redução da maioridade na CCJ e trabalha na
linha do direito penal mínimo. Nós que somos acadêmicos de direito sabemos que
essa corrente de pensamento, essas cabeças pensantes do atual governo federal
não trabalham com o encarceramento de presos. Para eles, estupradores, latrocidas
e homicidas não precisariam estar presos. Esse pensamento é da turma que trabalha
na linha do direito  penal  mínimo.  Enquanto  a sociedade,  esse cidadão que pega
ônibus lotado, que está todos os dias trabalhando de forma honrada e séria, sofre
essa violência na ponta,  Brasília  dorme em berço esplêndido.  Acorda,  Brasília!  O
povo não aguenta mais! Exigimos resposta por parte do governo federal. Infelizmente,
ele é omisso e irresponsável. Não vou me cansar de ocupar esta tribuna para dizer
isso enquanto o governo federal  não der  a sua resposta,  a sua contrapartida em
segurança pública neste país. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia - Deputado Hely Tarqüínio, deputados e deputadas,

boa tarde. Hoje vim tratar de um assunto que está assustando setores do Estado de
Minas  Gerais.  É  preciso  intervenção  mais  forte  da  Assembleia  Legislativa  para
resolver esse problema e verificar os prejuízos que estamos tendo e que podem ser
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agravados em Minas em virtude da atuação, em especial, de mineradoras. Sente-se
muito a ação das mineradoras do ponto de vista ambiental e social. Não são poucos
os que reclamam das ações das mineradoras através das nossas comissões, a do
Meio  Ambiente,  a  de  Direitos  Humanos,  entre  outras.  Os  problemas  causados
ambientalmente e socialmente pelas mineradoras têm sido cada vez maiores e têm
amedrontado  ambientalistas,  agricultores  familiares,  assentamentos  de  reforma
agrária,  pequenos  produtores  e  camponeses.  Enfim,  esses  problemas  têm
amedrontado a área rural, em especial o povo mineiro que tanto precisa da água,
cada vez mais um elemento raro neste mundo. Se não cuidarmos da água, teremos
gravíssimos problemas.

São Paulo está vivendo agora um verdadeiro pesadelo. O nível de água da reserva
da Cantareira está baixando. Há risco de falta de água na maior cidade do Brasil. Há
falta de planejamento e, evidentemente, falta de cuidado com o meio ambiente.

Deputado Tony Carlos, as águas do nosso estado também estão correndo risco
muito  grande.  Minas  Gerais  é  considerada  a  caixa  d'água  do  Brasil.  Se  não
cuidarmos dos recursos minerais, em especial da água, estaremos prejudicando não
apenas o nosso estado, mas o Brasil todo.

O governo de Minas Gerais tem dado aval às ações das mineradoras para atuarem
da forma como queiram. O governo não fiscaliza, não vigia, concede qualquer tipo de
licenciamento, aliás com corrupção - vou falar sobre isso daqui a pouco - dentro da
própria Secretaria de Meio Ambiente. O fato é que as mineradoras vivem em Minas
uma espécie de casa de mãe joana. Aqui é possível fazer tudo. Mesmo fazendo de
tudo, o PIB de Minas Gerais continua um PIB pequeninho, o chamado “pibinho” do
Aecinho, deste tamanhinho. Isso demonstra que apenas minerar e entregar o que
temos  para  as  mineradoras  exportarem  para  a  China  não  é  forma  de
desenvolvimento  para  o  Estado  de  Minas  Gerais,  nem  economicamente,  nem
socialmente, muito menos para preservação do meio ambiente.

Infelizmente, em Minas Gerais as concessões para as mineradoras tem-se dado na
forma de mineroduto. Por isso chamei atenção para a água. Como é mais barato o
sistema de levar o minério por via da água, passaram a requerer o funcionamento da
mineração, levando-se para o porto, por meio do mineroduto, as águas e os minérios
de Minas Gerais.
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A  situação  é  grave,  companheiros  e  companheiras,  telespectadores  da  TV
Assembleia  e  da  galeria.  Já  temos,  em  Minas  Gerais,  quatro  minerodutos  que
pretendem  cortar  o  Estado.  A Samarco tem dois  em operação  em  Mariana.  São
398km até Anchieta. Existe outro projeto da Samarco em andamento. Nós temos um
projeto da Ferrous, que corta Congonhas e vai até o Espírito Santo. E nós soubemos,
recentemente,  que,  por  pressão  dos  movimentos  sociais,  a  própria  Ferrous  está
desistindo do mineroduto e fará o carregamento por via férrea,  entendendo que o
mineroduto seria, de fato, um prejuízo muito grande. Agora temos também a Manabi,
que corta Minas Gerais e o Espírito Santo, sendo 19 municípios em Minas Gerais e,
no  outro  caso,  17  municípios.  Esse mineroduto  vem do Morro  do  Pilar  e  vai  até
Linhares, no Espírito Santo. Esse projeto da Manabi está parado porque a prefeita de
Açucena - aliás parabéns a ela - revogou a anuência para o mineroduto estar em
funcionamento  e,  através  dessa  revogação,  ficou  paralisado  o  processo  desse
mineroduto chamado Manabi.  Vejam o que diz o Ministério Público sobre isso:  “A
perspectiva  de  mais  quatro  minerodutos  em  Minas  Gerais  está  me  deixando  de
cabelo em pé, pelas inquietações sociais e ambientais que esse tipo de obra provoca”
-  foi  o  que  disse  o  procurador  da  República  do  Ministério  Público  Federal,  José
Adércio Leite.

Ele está de cabelo em pé não é à toa. O procurador Adércio sabe dos riscos que
nós temos. E agora, deputado Carlos Pimenta, que aqui nos assiste e que é do Norte
de Minas, corremos o risco de, em pleno Alto do Rio Pardo - sendo que nessa região
temos uma deficiência de água muito grande - a SAM Mineradora, querendo minerar,
tira água do Rio Jequitinhonha, da Lagoa de Irapé, para fazer a transposição dessa
mineração. E o governador do Estado, Anastasia, no dia 22 de janeiro, permitiu e
mandou fazer um decreto de utilidade pública desapropriando terras e mais terras
para a SAM Mineradora retirar água do Jequitinhonha, limpinha, e levar para o mar.
São 482km, sendo que nove municípios mineiros seriam atingidos a partir da cidade
de Grão-Mogol - pela via da água, numa região em que não há água, numa região de
carência profunda de água. Querem tirar água do Rio Jequitinhonha, que passa um
aperto de água, como nós sabemos.

Estive com o presidente da Cemig, falei com ele sobre esse assunto, e ele nem
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sabia que essa água podia sair  de Irapé. Não sabe nem se vai fazer falta para a
geração  de  energia  em  virtude  do  que  a  Cemig  já  faz  em  Irapé.  Mas,  se  é
mineradora,  o  governo  aceita,  cabalmente  entrega  a  eles  qualquer  tipo  de
funcionamento, independentemente do que vai acontecer com as águas em Minas
Gerais.

Vejam, telespectadores, deputados e deputadas, são sete projetos de mineroduto.
Imaginem esses sete projetos de mineroduto em funcionamento na caixa d'água do
Brasil. Isso é mais do que um crime ambiental. Eu diria que isso é um pecado. Retirar
água limpa da caixa d'água do País para que mineradoras ganhem dinheiro e depois
revertam  isso  em  doações  generosas  de  campanha  eleitoral.  Minas  Gerais,
infelizmente, não está fazendo o dever de casa, de cuidar para que o processo de
desenvolvimento seja um processo que distribua renda e que proteja o meio ambiente
e as atividades sociais.

Sofrem com isso, além do meio ambiente, os pequenos produtores; sofre o povo de
Minas Gerais, que poderá ter áreas desertificadas enormes.

Quero, mais uma vez, parabenizar o jornal O Tempo, que fez uma reportagem muito
bem-feita:  “Um mineroduto  que passou em minha vida”.  Esse é  o mineroduto  da
Ferrous. Aliás, esse não é da Ferrous, é da Anglo American, sobre o qual ainda não
falei. São 525km, saindo de Conceição do Mato Dentro. Estive lá com a Comissão de
Direitos  Humanos.  Devastou,  acabou  com  aquelas  cidades.  Fizeram  um
levantamento de como esse mineroduto estava passando pela região. Vale a pena
adquirir  esse número especial do O Tempo e dar uma lida na reportagem. Vejam
como a água ficou, e ela era clarinha; agora está cheia de barro, toda poluída pela
mineração. E essa água, que ninguém mais consegue beber, vai se estragando, vai
passar pelo mineroduto, que causou explosão, poeira, medo, desapropriamento em
dia de enterro. O Porto do Açu salgou a serra dos produtores, e assim vai. Impacto
muito maior que as compensações; Ministério  Público exigindo reparos.  Esse é o
exemplo do mineroduto, que eles diziam que seria a salvação da região de Conceição
do Mato Dentro. Coisa nenhuma. Isso é a desgraça do povo de lá. Agora tem gente
dizendo  que  a  redenção  do  Norte  vem  com  a  mineração,  que  tirará  água  do
Jequitinhonha no Norte de Minas. Mentira, aquilo acabará com a vida das pessoas e
degradará ainda mais o Norte mineiro.
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Sr. Presidente, tudo isso acontece sem que o governo do Estado tenha um cuidado
real.  Hoje vi  por quê. “Justiça apura favorecimento à MMX na Secretaria  de Meio
Ambiente.” A MMX é a do Eike Batista, amigo do senador. Vocês se lembram? Disse
que  faria  empreendimento.  Até  hotel  aqui  ele  queria  fazer.  O  hotel  é  do  outro,
deputado Sávio Souza Cruz? O do Eike não era hotel, ele é mais chique; o Eike é
dono da MMX, o amigo do senador. Se o senador fosse eleito, às vezes ele seria
ministro de Minas e Energia, e acabaria com tudo mesmo. É amigo dele, da MMX.
Aliás, o deputado Sargento Rodrigues está preocupado com a corrupção em Brasília,
mas devia se preocupar com a corrupção em Minas. Essa ele não olha.

O jornal Hoje em Dia soltou uma matéria hoje dizendo que foram indiciadas quatro
pessoas e que foi pedido o afastamento delas do cargo na secretaria. Sabe quem são
essas quatro pessoas,  que esse jornal  não disse,  mas que fui  verificar?  Um é o
Anderson Marques Martinez Lara,  o outro é Luciano Junqueira  de  Melo.  Prestem
atenção e pasmem, senhores telespectadores e deputados e deputadas, aos nomes
dos  outros  dois:  Maria  Cláudia  Pinto,  subsecretária  de  Gestão  e  Regularização
Ambiental Integrada, que a Justiça apurou que fazia concessão retirando dos autos
os impedimentos colocados pelos técnicos ambientais, com isso permitindo que as
obras continuassem onde não se poderia fazê-las - no caso, a mina explorada pela
MMX Mineração. E a Justiça, sabendo desse caso colocado pelo Ministério Público,
simplesmente  concedeu  uma cautelar  pedindo  seu  afastamento.  Sabe  quem  é  o
quarto,  deputado  Sávio  Souza  Cruz?  Ninguém  mais  ninguém  menos  que  o  ex-
secretário  de  Meio  Ambiente,  Adriano.  Ele,  Adriano,  está  na  ação,  que  estava
escondida. Lembram que ele saiu antes da hora? Não foi reforma administrativa, ele
saiu porque foi emitida a cautelar de afastamento do cargo do Adriano, que permitia
que as mineradoras atuassem lá do jeito que atuam. Então a denúncia que faço sobre
a mineração é mais séria do que está acontecendo aqui em Minas Gerais. Não se
pode fazer vista grossa, como a secretaria e o governador vêm fazendo em relação
às  mineradoras.  Dá  no  que  dá.  O  secretário  de  Meio  Ambiente  foi  afastado  por
medida cautelar.

O deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Quero cumprimentar V. Exa. e fazer
uma sugestão. Temos enorme dificuldade de apurar os episódios de corrupção em
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Minas Gerais. Sabemos que, em 12 anos de governo do PSDB, não conseguimos
instaurar  CPI  alguma  para  apurar  desvio  de  conduta  e  casos  de  corrupção  no
governo de Minas. Estamos com 25 assinaturas na CPI do Mineirão. Depois de o
senador Aécio, cujos ditames guiam a quase totalidade desta Casa, dizer que não
assinar CPI  é uma confissão de culpa, quem sabe conseguimos obter aqui  a 26ª
assinatura para instaurar a CPI do Mineirão. Além disso, podemos, como sugestão
que faço a V. Exa., convidando os deputados Sargento Rodrigues e João Leite, todos
preocupados com a  corrupção,  fazer  uma CPI dos licenciamentos ambientais  em
Minas  Gerais,  dado,  inclusive,  o  assunto  em que  a  própria  Justiça,  por  meio  de
escutas que foram autorizadas, comprova a participação do alto escalão do governo
de Minas em episódios de corrupção como mencionado por V. Exa.

O deputado Rogério Correia - Muito obrigado, deputado Sávio Souza Cruz.
Sr.  Presidente,  finalizo  lendo  um  trecho  do  que  diz  a  interceptação  telefônica,

conforme colocado pelo deputado Sávio. (- Lê:)
“As  interceptações  telefônicas  levantaram  indícios  de  omissão  da  Semad  em

diálogo  entre  servidores  públicos.”  Abre  aspas,  presidente:  “'E  a  gente  tentando
resolver, pedindo pra MMX apresentar os estudos pra reanalisar e conceder licença já
com as habilitações feitas...  (...)  Enrola,  não responde o Ministério Público. Eu fui
enrolando, liguei para o Dr.  (...), enrolando... enrolando... enrolando...'”  Deve ser o
Adriano. “'Agora chega intimação pra depor no inquérito', diz um trecho.”

Para a MMX, do Eike Batista, está lá, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, uma
corrupção, levando agora a própria Justiça a determinar a saída dele. Não é de se
estranhar,  deputado Paraca, que os minerodutos vão cortando Minas Gerais,  e os
nossos  rios,  as  nascentes  e  as  águas  vão  desaparecendo.  E  haja  contribuição
financeira para as campanhas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.
O deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, deputado Carlos Pimenta, deputadas

e deputados, tenho dois assuntos aqui que considero interessantes. Queria a atenção
de  todos.  Tenho  sempre  dito  desta  tribuna  da  minha  preocupação  com  o
municipalismo e da necessidade de rever a distribuição de recursos públicos para



347
____________________________________________________________________________

estados e municípios. Aqui há uma matéria interessante. Os municípios brasileiros
estão cobrando perdas com as bondades fiscais que foram concedidas por meio dos
incentivos dados pela União.

Prestem bem atenção na conta do prejuízo. A cada R$1,00, deputado Bonifácio
Mourão, da renúncia concedida pela União, R$0,58 pertenceriam aos estados e aos
municípios. Em quatro anos, R$190.000.000.000,00 - repito, R$190.000.000.000,00 -
deixaram de ser repassados para estados e municípios. Aí realmente fica muito difícil
para  governadores  e  prefeitos  terem  eficiência  e  darem  resposta  adequada  às
diversas demandas da sociedade.

Várias prefeituras já entraram na Justiça tentando fazer reverter essa situação e
conseguir  -  é  claro  -  o  aumento  da  sua  receita,  para  poderem,  sim,  atender  à
população  de  cada  cidade.  Então,  os  municípios  estão  cobrando  perdas  com  as
bondades fiscais,  bondades essas que foram dadas pelo incentivo do IPI da linha
branca e dos veículos, o qual é a base e o pilar, juntamente com o Imposto de Renda,
do  Fundo  de  Participação  dos  Municípios  e  dos  Estados.  Então,  um  chapéu  de
bondades...

Gostei demais do editorial do Estado de Minas de segunda-feira, 5 de maio. Vou lê-
lo na íntegra para que todos façam suas reflexões e contraposições. Mas que tenham
ciência, porque muitas vezes as pessoas não têm acesso ao jornal, e tenho o prazer
de ler o editorial do Estado de Minas de ontem, que diz o seguinte: (-Lê:)

“Presente de grego. A presidente Dilma Rousseff não teve o menor constrangimento
de usar a véspera do Dia do Trabalho para, numa mensagem transmitida em rede
nacional  obrigatória  de tevê,  agir  como candidata à reeleição,  muito mais  do que
como chefe de Estado, fez críticas a seus adversários políticos e anunciou medidas
embrulhadas num pacote que ela entregou como sendo de bondades.

As medidas, na verdade, se resumem à antecipação de duas providências que já se
faziam  necessárias,  o  que  não quer  dizer  que  havia  necessidade de anunciá-las
agora, a não ser pelo calendário eleitoral e os resultados das últimas pesquisas de
intenção de voto.

A  inflação  tem  andado  a  galope,  e  os  preços  dos  alimentos  já  começam  a
incomodar  as  pessoas  de menor  poder  aquisitivo.  Para essa extensa camada da
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população, o peso da feira e do supermercado costuma passar de 30% do orçamento
doméstico. Para o assalariado, não resta alternativa senão a de economizar até o
próximo acordo salarial da categoria ou o aumento do salário mínimo, se for o caso.
Mas, para quem depende de programas sociais, como o Bolsa Família, a elevação do
custo de vida só pode ser enfrentada com mais benesses oficiais. Foi nessa direção
que a presidente anunciou aumento de 10% nas mesadas desse programa a partir de
1° de junho. Beneficiários do Bolsa Família não são exatamente trabalhadores, mas a
pressa em anunciar bondades fez o 1° de maio parecer estratégico.

Na mesma data e com o mesmo propósito, era preciso anunciar algo do agrado de
milhões de trabalhadores das classes média e média-baixa. A saída foi antecipar o
percentual do reajuste da tabela do Imposto de Renda da pessoa física para 2015,
que será de 4,5%.

Há pelo menos dois aspectos desse pacote que não devem passar despercebidos
da  cidadania.  o  primeiro  é  que,  entre  gastos  diretos  do  Tesouro  e  receitas  que
deixarão  de  ser  recolhidas,  as  duas  medidas  retiram  R$8.900.000.000,00  do
orçamento do ano que vem.”

Note bem o que está aguardando 2015, deputado Bonifácio Mourão. Retiram do
orçamento do ano que vem R$8.900.000.000,00. (- Lê:)

“O pior é que elas não estão sozinhas. Vão se juntar às trapalhadas do governo no
campo energético: a demagogia de baixar as tarifas na marra gerou um buraco de
cerca de  R$30.000.000.000,00,  a ser  coberto  em parte  pelos  consumidores,  uma
fração foi jogada para 2015 e outra bateu recentemente na conta de luz e vai gerar
mais inflação, e pelo menos R$11.000.000.000,00 saíram do Tesouro com destino às
distribuidoras de eletricidade” - entende-se aí Cemig e outras tantas - “Tudo somado,
já são mais de R$40.000.000.000,00 na contramão da promessa de cumprir as metas
de superávit fiscal de 2014 e 2015, sujando mais um pouco nosso cadastro, nossa
imagem junto aos agentes do mercado internacional.

O segundo é mais um avanço do governo no bolso do contribuinte, disfarçado de
benesse.  Trata-se  do  velho  truque de corrigir  a  tabela  do  Imposto  de  Renda em
percentual  abaixo  da  inflação.  Há  ações  na  Justiça  reclamando  da  distorção
acumulada de 66% que essa manobra tem provocado desde o Plano Real.



349
____________________________________________________________________________

É simples:  se o  trabalhador  tiver  no  ano que vem um aumento  de  salário  que
reponha a inflação de 2014 em torno de 6%, ele vai pagar mais Imposto de Renda em
2015, e alguns, que hoje são isentos, sofrerão a mordida no contracheque. Ou seja, o
que o governo federal fez foi  tirar  mais um pedaço do salário do trabalhador,  um
verdadeiro presente de grego."

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)*  -  Deputado Rômulo Viegas,  V.  Exa.
dividiu  seu  pronunciamento  em  duas  partes.  Vou  começar  pela  segunda  parte,
quando V. Exa.,  ao ler  um editorial  de um jornal da estatura do Estado de Minas,
mostra a realidade do que acontece no governo da República,  no governo Dilma
Rousseff. Mostra ainda que muitas coisas, muitas benesses que ela faz agora, como
candidata, os brasileiros vão pagar com o orçamento de 2015, isto é, depois das
eleições. Estão preparando o campo para tentar se eleger agora para que o brasileiro
tire o dinheiro de seu bolso e pague a conta depois das eleições.

Ainda  bem,  deputado  Rômulo  Viegas,  que  a  presidente  Dilma  Rousseff  está
despencando nas  pesquisas,  como mostra a  CNT,  a  última Census  publicada na
revista IstoÉ e em praticamente todos os maiores jornais do País. Ainda bem que o
nosso  senador  Aécio  Neves  está  crescendo  cada  vez  mais  nas  pesquisas,  para
alegria não só do povo mineiro, que conhece bem o senador Aécio Neves, deputado
João Leite, e o seu trabalho, mas para a alegria dos brasileiros. Como diz muito bem
o senador Aécio Neves, o povo brasileiro se cansou do governo do PT. Isso está
repercutindo em todas as pesquisas e vai repercutir mais ainda. Não temos a menor
dúvida disso.

Na  outra  parte  de  seu  pronunciamento,  V.  Exa.  aborda  o  problema  do  pacto
federativo.  V.  Exa.  mostrou,  conforme  o  31º  Congresso  da  AMM,  quanto  os
municípios brasileiros estão sofrendo. V. Exa. mostrou que, de 2006 a 2010, conforme
publicou a imprensa, só nesses quatro anos, o prejuízo dos municípios e dos estados
foi  de  R$190.000.000.000,00.  Se  o  brasileiro,  o  mineiro,  qualquer  municipalista,
deputados João Leite, Rômulo Viegas e presidente Hely Tarqüínio, ou cada um de
nós  parar  e  perguntar,  o  que  se  pode  fazer  com  R$190.000.000.000,00?  Por
exemplo, se pegarmos o preço da construção do prédio de uma escola, veremos que
ele fica em torno de R$2.000.000,00. Quantos prédios de escolas poderemos fazer
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com esses R$190.000.000.000,00? Quantos quilômetros de asfalto poderemos fazer?
Quantos postos de saúde? Quantos hospitais? E isso ainda está para o governo
federal e realmente precisa acabar.  Muita gente diz que isso não começou agora,
neste  governo.  Entretanto,  só  neste  governo,  de  2006  em  diante,  são
R$190.000.000.000,00  que todos  os  brasileiros  -  porque  todos  nós  moramos  em
municípios - estamos perdendo.

Deputado Rômulo Viegas, agradeço o aparte, mas realmente está na hora de o
povo receber uma oxigenação nova. E essa oxigenação virá com o mineiro senador
Aécio Neves e futuramente com o nosso governador Pimenta da Veiga.

O deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, deputado Bonifácio Mourão. Mais
ainda,  o  tamanho  do  barulho  agora  está  se  acentuando.  O  jornal  O  Tempo,  de
segunda-feira, publicou: (-Lê:) “Ministro da Fazenda Guido Mantega diz que impostos
sobre bens de consumo podem subir. Por quê? O governo federal pode elevar os
impostos  sobre  bens  de  consumo  para  compensar  a  alta  de  despesas  como  o
reajuste nos benefícios do Bolsa Família, disse neste domingo o ministro da Fazenda,
Guido Mantega, em entrevista ao jornal O Globo, afirmando que a meta de superávit
primário é um compromisso 'irreversível'.  A presidente Dilma Rousseff anunciou na
semana passada a correção da tabela  do Imposto de Renda,  com impacto fiscal
estimado  em  R$5.300.000.000,00,  e  aumento  de  10%  nos  benefícios  do  Bolsa
Família.  Mas Mantega - o ministro dela - afirmou que o gasto com a elevação do
benefício não é expressiva e será compensada com o aumento da arrecadação ou
redução de despesas."

Ou seja, não há planejamento, falta planejamento de gestão, e vocês, prefeitos e
prefeitas  de  Minas  e  do  Brasil,  fiquem  atentos  porque  precisamos  renovar  esse
quadro, precisamos melhorar as demandas atendendo melhor à população brasileira.
O caminho, sem dúvida alguma, chama-se Aécio Neves.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Deputado  Rômulo  Viegas,  é  mesmo
preocupante a situação que nosso país está vivendo. Outro dia alguém perguntava o
que o próximo presidente, se for Aécio, poderá fazer. Já sei, de cara, a primeira coisa:
tenho a certeza de que ele não terá 39 ministérios. É muito caro, o PT é muito caro
para o Brasil, com 39 ministérios. E o Banco do Brasil com 15 vice-presidentes?... E a
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Caixa com 15 vice-presidentes?... Que governo caro, que só investe no exterior, faz
estrada na Bolívia, faz porto em Cuba!... E o ex-ministro Pimentel disse que só em
2027 poderemos saber quanto foi gasto em Cuba... Não temos o direito de saber... E
Pasadena,  que negócio foi  esse?!  Tenho a certeza de que o mais querido,  Aécio
Neves, como presidente, governará com 20 ministérios. Imagine-se o que é tirar um
ministro, o secretário executivo, o superintendente de finanças, o superintendente da
área  afim  daquele  ministério,  sobrando  dinheiro  para  a  saúde  nos  municípios,
sobrando dinheiro para a segurança pública no País. O PT é um governo muito caro.
Lembro-me  do  governo  do  Fernando  Pimentel  em  Belo  Horizonte,  que  tinha  63
secretarias. Eles acham que é isso. Nós temos um ministro da Pesca. Isso poderia
ser feito com uma diretoria, mas tem um ministério com toda estrutura. V. Exa. diz
muito bem: falta gestão. Isso não é gestão, é uma "indigestão" do PT à frente do
governo brasileiro.

O deputado Rômulo Viegas* - Obrigado, deputado João Leite. Concluo porque há
mais oradores inscritos.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Almir Paraca.
O deputado Almir  Paraca*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados e  Sras.  Deputadas,

público presente nas galerias. Saúdo o nosso nobre vereador de Três Marias, Manoel
Castelo Branco. Um abraço, Manoel, e muito obrigado pela presença.

Fica  claro,  pelo  pronunciamento  do  colega que  me antecedeu,  que existe  uma
orquestração nacional da grande imprensa, da grande mídia, e a campanha eleitoral
já  foi  antecipada  e  está  a  pleno  vapor,  municiada  pelos  editoriais  dos  grandes
veículos de comunicação. Aqui, o que acabamos de ver foi a demonstração cabal
disso. Uma condução, uma linha bastante definida e muito bem costurada, articulada
para  bombardear  o  governo federal.  E  ao  mesmo tempo vai  isentando os  outros
governos estaduais, como o do PSDB daqui, que tem muitos problemas também.

Quero trazer uma informação, dirigindo-me à população de Paracatu, e anunciar
que o nosso esforço junto com o prefeito municipal para equacionar, resolver uma
questão histórica demandada pela cidade e região - a presença de um destacamento
do Corpo de Bombeiros na cidade de Paracatu - está muito bem encaminhado. Neste
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ano,  se  Deus  quiser  e  tudo  correr  bem,  teremos  a  inauguração  do  Corpo  de
Bombeiros em Paracatu.

Isso  é  fundamental,  por  exemplo,  para  ativar  os  voos  regionais,  uma demanda
concreta instalada há muito tempo, ainda sem atendimento. A cidade é patrimônio
histórico  nacional,  com um barroco singelo.  A cidade não tem a  exuberância das
principais  cidades  históricas  de  Minas,  mas  apresenta  um  núcleo  barroco  muito
importante  e muito  bem preservado.  Ademais,  além da movimentação histórica  e
natural da BR-040, a duplicação dessa rodovia - um grande ganho para Minas Gerais,
pois corta praticamente todo o Estado -, exigirá um corpo de bombeiros bem situado,
como é o caso de Paracatu, para também dar cobertura à rodovia federal.

Nessa sexta-feira, recebemos em Paracatu, junto com o prefeito municipal Olavo
Condé, a visita do Cel. Felipe Aidar. A turma de Uberlândia conhece muito bem o
Corpo de Bombeiros de Uberlândia, que cuida da região toda, do Triângulo, do Alto
Paranaíba  e  do  Noroeste.  O  Cel.  Felipe  foi  inspecionar  uma  área  que  estamos
viabilizando junto ao Dnit,  que já está com o patrimônio da União, a ser doada à
prefeitura,  que  promoverá  reformas  e  ampliações  das  instalações  para  acolher  o
Corpo de Bombeiros e o Samu. Estamos próximos de equacionar, do ponto de vista
da infraestrutura, a sede do Corpo de Bombeiros.

Depois  aguardaremos,  deputado  Rogério  Correia,  uma  demanda  minha,
apresentada aqui desde o meu primeiro mandato. Em 1995, já cheguei trazendo uma
das bandeiras da cidade, uma demanda histórica de Paracatu. O que se quer é que o
governo do Estado disponibilize servidores para instalarem o Corpo de Bombeiros em
Paracatu. Um grande grupo de bombeiros  está sendo formado. A informação que
tenho é que vão concluir a etapa em setembro. Portanto, há tempo hábil ainda neste
governo,  neste  ano,  para  que  esses  42  bombeiros  sejam  disponibilizados  para
Paracatu,  a  fim  de  que  possamos  atender  esse  conjunto  de  demandas  daquela
região.

Queria,  antes  de  passar  a  palavra  para  o  nobre  deputado  Rogério  Correia,
aproveitando a presença do Manuel  Castelo Branco aqui,  falar  do São Francisco.
Ontem  tivemos  uma  audiência  pública  da  Cipe  São  Francisco,  no  Município  de
Arinos. Entre outras questões, discutimos a revitalização do São Francisco. Fui a uma
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comunidade  do  Município  de  São  Francisco,  já  próxima  de  Januária,  chamada
Taboquinha da Tapera. É uma comunidade maravilhosa, com aquele modo de vida
bastante particular das comunidades do interior de Minas Gerais e com uma cultura
muito bem preservada. Encontramos lá vários músicos, violeiros de Minas Gerais,
como Pereira da Viola, Joacir Ornelas e Wilson Dias. Eles estavam lá exatamente
pela pujança, pelo valor da cultura e do trato com a viola naquela comunidade. Eles
constroem viola, rabeca. Há os artesãos luthiers daquela região.

Ao passar o São Francisco, errei num primeiro momento. Fui pela rodovia normal,
passando  por  Urucuia  e  Pintópolis,  chegando  ao  Porto  do  São  Francisco.  Fui
informado de que o posto estava interditado. Eles me indicaram um novo caminho,
cerca de 3km abaixo, para o novo porto. O porto foi transferido de lugar por causa de
um banco de areia. Voltaram para o porto antigo, para o porto velho, onde também já
existe um banco de areia. A balsa tem de fazer uma curva enorme para chegar ao
outro lado. Se continuar assim, daqui a pouco não será possível a travessia. Essa é a
realidade do Rio São Francisco e de outros rios de Minas Gerais. Sabemos que o
sistema de recursos hídricos do Estado de Minas Gerais não se preparou o suficiente
para enfrentar essa realidade que estamos atravessando.

Os  reservatórios  estão  em  níveis  muito  baixos.  A disponibilidade  de água  para
abastecimento já está ameaçada em algumas cidades e em alguns municípios, sem
contar com a agressão aberta, ostensiva que são os minerodutos, sobre os quais o
nobre deputado já falou hoje desta tribuna. Temos uma audiência pública agendada
na Comissão das Águas  para o  dia  2  de junho,  e poderemos ver  de  perto  essa
situação, a partir de Salinas.

O deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Almir Paraca, gostaria de lhe
agradecer a lembrança do dia 2 de junho. A ideia é tentarmos barrar,  com a luta
popular, esse mineroduto, que pretende tirar a água do Rio Jequitinhonha. V. Exa. já
relatou o estado do Rio São Francisco, e o Rio Jequitinhonha não é diferente disso.
Ele tem um volume de água menor. Imaginem retirar dele o equivalente a 1,8.

Montes Claros, toda hora, todo dia, toda semana e todo ano poderia estar sendo
abastecida, mas a SAM Mineradora vai retirar 1,8 de água de uma cidade do porte de
Montes Claros, e vai levar essa água para uma empresa particular minerar. Olhem o
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absurdo disso. Foi o que o governo do Estado assinou. Foi bom V. Exa. nos lembrar
de que no dia 2 de junho haverá uma grande mobilização para impedir que se retirem
as  águas  do  Jequitinhonha  através  desse  mineroduto.  A  Ferros  já  desistiu  do
mineroduto, e vamos fazer a SAM desistir também. Temos de dizer à SAM que isso é
insano.

Deputado Almir Paraca, a outra questão, apenas comentando o que V. Exa. falou,
diz respeito ao Corpo de Bombeiros. O senador Aécio Neves, quando governador,
criou a malfadada taxa de incêndio, exatamente para que os bombeiros estivessem
em todo o Estado de Minas Gerais, com todos os municípios que tem. Perguntamos:
para onde foi o recurso da taxa de incêndio criada pelo senador Aécio Neves? A
imprensa  esconde  isso.  Ele  criou  essa  taxa  e  aumentou  os  impostos.  Temos  o
imposto de luz mais caro, que é o da Cemig. O aumento desse imposto também
ocorreu no governo tucano, e isso é escondido pela mídia.

Vou entrar agora no assunto que V. Exa. começou, que é a orquestração anti-Dilma,
e já conhecemos isso em Minas. Aqui, o senador Aécio Neves conseguiu a unidade
das  elites.  As  elites  aqui  são  unidas  em  torno  de  um  projeto,  e  esse  projeto,
evidentemente, é anti-povo. Querem transformar a eleição do Brasil nisso. Haverá o
projeto das elites contra o projeto popular. Outro dia, o senador Aécio Neves se reuniu
com os maiores empresários e banqueiros do País e lhes disse: "Tomarei medidas
impopulares. Serei o melhor governo do Brasil". Ele disse isso para os banqueiros,
para os industriais que estavam lá, para o grande capital financeiro. Ele dizia para
eles que será o melhor presidente. Quais serão suas medidas impopulares, senador
Aécio Neves? Sabemos quais são: reduzir o salário mínimo, o que já foi prometido;
terminar, aos poucos, com o Bolsa Família e acabar com os projetos populares de
créditos para os pequenos, como o Pronaf. Ele já acenou isso e já falou também que
vai  ser  o  presidente  do  agronegócio.  Ele  será  contra,  evidentemente,  a  reforma
agrária, os agricultores familiares e os trabalhadores rurais.

Ele está unificando as elites, e aí vai a mídia elitista toda, para esquecer tudo de
ruim que ele fez e o que ele é. Aqui em Minas sabemos disso, sabemos que isso é
para pintar de ouro algo que é podre. É o que estamos assistindo. Para isso, a força
da mídia e do dinheiro é fundamental. Essa é a farsa que o playboy das Alterosas, o
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senador  de Minas que mora no Rio,  está plantando pelo País afora. É obrigação
nossa  dizer  isso,  para  que  esse  mal  não  aconteça  aos  outros.  Cuidado,  povo
brasileiro. O Brasil já foi o País do desemprego, na época do Fernando Henrique e do
projeto  neoliberal.  Eram  usados  os  mesmos  artifícios  que  atualmente  o  senador
busca para si. Ele tenta acalmar os banqueiros e acenar para as elites, como se essa
fosse a alternativa para ele fazer o Brasil  retornar ao que já foi. Este país já teve
muitas dificuldades, mas hoje ele é campeão em empregos.

Lula  e  Dilma  incluíram  na  nossa  sociedade  e  nas  políticas  sociais  2/3  dos
brasileiros que estavam fora. Agora, as elites, junto com o senador, querem retirá-los.
Eles não gostam de ver negros nas universidades, não gostam de ver pobre andando
de ônibus, não gostam de ver aeroportos - que eles dizem parecer rodoviária -, não
gostam  de  ver  nordestinos  nas  praias,  não  gostam  de  povo  incomodando.  Eles
acham que o Brasil é deles e que o povo mora aqui de favor.

Deputado Hely Tarqüínio, isso é como era na época da escravatura. Eles são a
casa-grande e não querem que a senzala os incomode. Assim é o projeto das elites.
E o playboy virou o herói das elites. Ele agora é puro, reza e vai em São João del-Rei,
carrega santuário. Esse é o playboy. Agora a imprensa esquece de tudo, pois ele tem
de ser vestido de santo. Cuidado, povo brasileiro, vai ser de um lado as elites e, do
outro, o povo. Por isso é que há essa orquestração, deputado Almir Paraca.

O  deputado  Almir  Paraca*  -  Agradeço  o  pronunciamento  do  deputado  Rogério
Correia. Deputado, gostaria de aproveitar o momento para dizer a quem estiver nos
acompanhando pela TV Assembleia que procure se informar. O debate eleitoral já foi
efetivamente antecipado. Também estaremos sempre apresentando o contraditório.
Mas o período eleitoral, a campanha, em si, também será uma grande oportunidade
para fazer uma comparação dos dois projetos: o que aconteceu no Brasil no tempo
do  governo  Fernando  Henrique  Cardoso,  no  governo  Lula  e,  agora,  no  governo
Dilma.

É muito fácil  perceber a evolução positiva de praticamente todos os indicadores
sociais. Então, quem se detiver um pouquinho e dedicar a atenção para comparar, vai
tirar uma conclusão e fazer a escolha correta para defender os interesses maiores do
povo brasileiro, que é a continuidade do projeto democrático popular do Partido dos
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Trabalhadores e dos partidos aliados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
O deputado Carlos  Pimenta  -  Muito obrigado,  Sr.  Presidente.  Vou abrir  mão da

minha inscrição, porque terei praticamente só alguns minutos. Então, vou deixar para
amanhã. Porém, corroborando com o deputado Almir Paraca, que tratou do assunto
da questão do São Francisco, apenas gostaria de dizer que nesta semana também
visitei algumas cidades a convite de uma organização não governamental que está
preocupada com o Rio São Francisco. Os estudos demonstram e comprovam que o
Rio São Francisco está morrendo, está agonizando. A situação não está muito boa,
não há uma recomposição da bacia hidrográfica. Grande parte do Rio São Francisco
está assoreada. Em alguns pontos você consegue andar pelo leito do São Francisco
por quase 200m com a água batendo no joelho. Só em alguns poucos lugares nos
canais é que o rio corre mais rápido. A situação é essa. Hoje, pela manhã, meu caro
Almir  Paraca,  na  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,
aprovamos  um  requerimento,  e,  por  meio  dele,  a  Assembleia  vai  constituir  uma
comissão,  uma caravana,  e  visitaremos  alguns  pontos  emblemáticos  do  Rio  São
Francisco, a começar pela Serra da Canastra, em São Roque de Minas, na nascente.
Depois  percorreremos  algumas  cidades.  Vamos  a  Três  Marias.  Existem  claras
demonstrações de que a barragem também está com problemas, não está soltando a
água. Isso está provocando um desastre, colocando Três Marias abaixo. Queremos ir
a cidades como Pirapora, Ponto Chique, Ibiaí, São Francisco, Januária e Itacarambi.
Queremos fazer um mapeamento do que está acontecendo no Rio São Francisco.
Não estamos falando de um corregozinho qualquer, nem de um rio qualquer. É o rio
da integração nacional, um dos principais rios do País. É o rio que vai servir para
levar  as  águas  da  transposição,  irrigando  terras  no  Nordeste  brasileiro,  em
Pernambuco e parte do Ceará. Então, se o Rio São Francisco continuar dessa forma,
não vamos ter água para fazer a transposição. E foram bilhões de reais em apenas
60% desse projeto. A situação é essa. Quase todas as grandes cidades da margem
do São Francisco derramam in natura o seu esgoto no rio. Isso tem matado peixes,
provocado falta de oxigênio nas águas, causando grande mortandade dos pequenos
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peixes, porque os grandes já não existem mais. Temos de cobrar a ponte do Rio São
Francisco ligando a cidade de Itacarambi ao projeto Jaíba. De que adianta termos o
maior  projeto  de  irrigação  da  América  Latina  se  os  produtos  ali  produzidos  são
levados muitas vezes por caminhões a São Paulo por meio de estradas abarrotadas,
paralisadas a toda hora, se o grande mercado consumidor está no Centro-Oeste?
Para sair do Jaíba por asfalto é preciso descer até Januária para pegar a ponte. Isso
resulta em uma volta de mais de 300km. Então, presidente, essa caravana será feita.
Vamos, a partir de agora, conversar com os prefeitos, com os vereadores, com as
organizações não governamentais,  com os estudantes, com a população e vamos
marcar um percurso que deve durar de três a quatro dias. Vamos parar em cada
cidade, vamos ter contato com os moradores, vamos ver a cultura ligada ao Rio São
Francisco, à confecção das carrancas, para, depois, prepararmos um documentário
com filmagens, fotografias e depoimentos, retratando a realidade do São Francisco. A
nossa intenção é chamar a atenção da grande mídia nacional e internacional, enviar
esse  documento  a  órgãos  internacionais,  a  organizações  não  governamentais
internacionais, ao governo federal, para que possamos chamar a atenção para esse
desastre que está acontecendo, que é a morte do Rio São Francisco, do Velho Chico,
descoberto há mais de 500 anos, que hoje está agonizando, morrendo por falta de
assistência. O governo federal tem de mostrar seus projetos e programas. O governo
estadual está preparando o Caminhos de Minas, interligando Pirapora a Pedras de
Maria da Cruz, mais de 160km de pavimentação asfáltica. Isso vai levar um alento
muito grande, vai levar um benefício muito grande aos produtores. Queremos que
esse projeto seja o grande projeto desse final  de legislatura,  para que possamos
chamar a atenção e pedir socorro para o nosso querido e velho São Francisco. Muito
obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.
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Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.
Questão de Ordem

O deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, podemos ver que não temos quórum
suficiente para darmos continuação aos trabalhos. Solicito a V. Exa. o encerramento
de plano da reunião.

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a extraordinária de amanhã, dia 7, 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 anterior.). Levanta-
se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO REGIONAL DA COMISSÃO INTERESTADUAL PARLAMENTAR
DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA

HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CIPE SÃO FRANCISCO -, EM
3/4/2014

Às  9h15min,  comparece no Centro  de  Convenções  do Município  de  Pirapora  o
deputado Paulo Guedes, membro da supracitada comissão. Está presente, também,
o deputado Tadeu Martins Leite.  O coordenador,  deputado Paulo Guedes, declara
aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa
a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada  e  a  subscreve.  A
coordenação informa que a reunião se destina a debater,  em audiência pública, o
andamento  dos  trabalhos  de  revitalização  do  Rio  São  Francisco,  bem  como  a
retomada das obras de hidrovia nesse rio. A seguir, comunica o recebimento do Ofício
nº  14/2014,  do  Sr.  Heliomar  Valle  da  Silveira,  prefeito  municipal  de  Pirapora,
publicado  no  Diário  do  Legislativo em  29/3/2014.  O  coordenador  interrompe  os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Maria das Dores Oliveira Duarte,
prefeita municipal de Claro dos Poções e presidente da Associação dos Municípios da
Bacia do Médio São Francisco - Ammesf; e os Srs. Heliomar Valle da Silveira, prefeito
municipal de Pirapora; Orlando Pereira de Lima, presidente da Câmara Municipal de
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Pirapora; Luiz Carneiro de Abreu Júnior, prefeito municipal de Buritizeiro; Luiz Rocha
Neto,  prefeito  municipal  de  São  Francisco  e  vice-presidente  da  Associação  dos
Municípios da Área Mineira da Sudene - Amams; Hércules Vandy Durães da Fonseca,
prefeito  municipal  de  Lagoa  dos  Patos,  representando  a  Associação  Mineira  dos
Municípios  -  AMM;  vereador  Leonardo  Pinheiro,  presidente  da  Associação  das
Câmaras e Vereadores da Área Mineira  da Sudene -  Avams;  Sidenísio  Lopes de
Oliveira, gerente regional da Codevasf em Minas Gerais - 1ª SR; Pedro Murga Veloso
Pinto,  analista  do  Dnit;  Coriolando  Ribeiro  Afonso,  assessor  de  Desenvolvimento
Econômico da Secretaria de Estudo dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de
Minas - Montes Claros; Ten. Oziel José Albino, representante da Capitania Fluvial do
São Francisco; e Gustavo Xavier Ferreira, coordenador do Departamento Nacional de
Obras contra a Seca - Dnocs-MG -, que são convidados a tomar assento à mesa.
Neste momento,  o coordenador  convida o coral  formado pelos alunos do Colégio
Cenecista  de  Pirapora  para,  sob  a  coordenação  e  regência  da  professora  Talita
Gomes  e  do  professor  Edmar  Júnior,  apresentar  o  Hino  Nacional.  Dando
prosseguimento, o deputado Paulo Guedes, 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 desta, agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião regional, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2014.
Paulo Guedes, coordenador.

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

17ª LEGISLATURA, EM 11/4/2014
Às  9h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  a  presidente,
deputada Luzia Ferreira, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III,
do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por



360
____________________________________________________________________________

aprovada. A presidência informa que a reunião se destina a 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. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir
as  Sras.  Cleide  Aparecida  Nepomuceno,  defensora  pública  da  Defensoria
Especializada em Direitos  Humanos,  Coletivos  e Socioambientais  e Maria Flor  de
Maio Ferreira, presidente da Associação do Bairro Montes Claros; e os Srs. Carlos
Túlio da Silva, agente de relacionamento com o poder público, e Marcos Barroso de
Resende, assessor de relacionamento institucional representando, Djalma Bastos de
Morais, diretor-presidente da Cemig; Rogério de Abreu Milhoreto, gerente de Distrito
de Belo Horizonte Leste, representando Ricardo Augusto Simões Campos, presidente
da Copasa;  Geraldo Magela Luzia da Silva,  secretário  de Administração Regional
Municipal  Nordeste;  Claudiney  Alves  Dulim,  secretário  adjunto  de  Administração
Regional Municipal Noroeste; Danilo Cristiano Carvalho Soares, gerente da Gerência
de  Programas  de  Inclusão  Urbana,  representando  Branca  Macahubas  Cheib,
secretária  municipal  adjunta  de  Regulação  Urbana  da  Secretaria  Municipal  de
Serviços Urbanos; Basílio Ramos Pereira, membro da Associação dos Moradores do
Bairro Montes Claros; e Cláudio José Vilela,  secretaria adjunto Municipal Regional
Barreiro, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidente, deputada Luzia
Ferreira,  autora  do  requerimento  que  deu  origem ao debate,  passa  a  tecer  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2014.
Almir Paraca, presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 23/4/2014
Às  13h45min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Duarte  Bechir,
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membro da supracitada comissão.  Está presente também a deputada Liza Prado.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a
reunião e, nos termos do inciso III  do art.  120 do Regimento 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  debater  o
financiamento e as condições de funcionamento das Associações de Pais e Amigos
dos  Excepcionais  -  Apaes  -  na  circunscrição  do  Conselho  Regional  Circuito  das
Águas  II,  vinculado  à  Federação  das  Apaes-MG.  A  presidência  interrompe  os
trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Patrícia  Pereira  Lessa,  vice-
prefeita municipal de São Lourenço, representando o Sr. José Sacido Barcia Neto,
prefeito  municipal;  Dalva  Maria  Guedes  de  Freitas  Bouzoni  Ilha,  diretora  da
Superintendência Regional de Ensino de Caxambu, representando a Sra. Ana Lúcia
Almeida Gazzola,  secretária  de  Estado de Educação;  Elane Medeiros  do  Espírito
Santo,  conselheira do Conselho Regional Circuito das Águas II  da Federação das
Apaes de Minas Gerais - São Lourenço-MG, representando o Sr.  Sérgio Sampaio
Bezerra,  presidente  da  Federação  das  Apaes  de  Minas  Gerais;  Ângela  Maria  da
Conceição,  representante  dos  alunos  da  Apae-São  Lourenço-MG;  e  
Ana  Olga  de  Oliveira,  vice-prefeita  municipal  de  Soledade  e  presidente  da  Apae
desse município; e os Srs. William Rogério de Souza, vereador da Câmara Municipal
de São Lourenço,  representando o Sr.  Luiz Cláudio Siqueira,  presidente;  Eduardo
Gonçalves, representante dos pais dos alunos da Apae-São Lourenço-MG; e Paulo
Neco, prefeito municipal de Jesuânia, que são convidados a tomar assento à mesa. O
presidente,  autor  do  requerimento  que deu origem à  reunião,  e  a Deputada Liza
Prado, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
fazem uso da palavra 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, 5 de maio de 2014.
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Duarte Bechir, presidente.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/4/2014
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André  Quintão,  Dalmo Ribeiro  Silva  e  Duilio  de  Castro,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sebastião  Costa,
declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar  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 5.139, 5.145, 5.146, 5.152 e 5.154/2014 (Dalmo Ribeiro Silva); 5.135, 5.141,
5.143,  5.148,  5.150,  5.156,  5.157,  5.160  e  5.163/2014  (André  Quintão);  5.138  e
5.147/2014 (Duilio de Castro); 5.134, 5.151 e 5.155/2014 (Gustavo Perrella); 5.142,
5.144,  5.149,  5.153  e  5.158/2014  (Luiz  Henrique);  5.140,  5.161  e  5.162/2014
(Leonídio Bouças); e 5.133, 5.136, 5.137 e 5.159/2014 (Sebastião Costa). Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  É  aprovado
requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando que o Projeto de Lei nº
5.133/2014 seja apreciado em primeiro lugar nesta fase. Os Projetos de Lei nºs 3.725
e 3.999/2013 são retirados da pauta, atendendo-se, respectivamente, a requerimento
dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e André Quintão, 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 5.133/2014 (relator:
deputado Sebastião Costa). São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de
Casa Civil e Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 4.767/2013 (relator: deputado
Dalmo Ribeiro Silva); ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - e ao
prefeito municipal de Pará de Minas o Projeto de Lei nº 5.115/2014 (relator: deputado
André Quintão), e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao prefeito



363
____________________________________________________________________________

municipal de Tupaciguara o Projeto de Lei nº 5.131/2014 (relator: deputado Duilio de
Castro, 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 5.096/2014 na forma do Substitutivo
nº 1 (relator: deputado André Quintão, em virtude de redistribuição); 4.018/2013 com
as Emendas nºs 1 e 2; e 5.093/2014 com a Emenda nº 1 (relator: deputado Dalmo
Ribeiro Silva, sendo o primeiro em virtude de redistribuição). Na fase de discussão do
parecer  do  relator,  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  que  conclui  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de  Lei  nº  4.673/2013 ,  no  1º  turno,  o
presidente defere o pedido de vista do deputado Duilio de Castro. Após discussão e
votação é aprovado o parecer que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade
e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.900/2014 (relator: deputado Dalmo
Ribeiro Silva). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 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 4.802/2013, 5.095, 5.127 e 5.130/2014, os dois últimos com a
Emenda  nº  1  (relator:  deputado  Duilio  de  Castro);  4.985  com  a  Emenda  nº  1  e
5.106/2014  (relator:  deputado  André  Quintão);  5.113,  5.125 e  5.129/2014  (relator:
deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados
requerimentos em que se solicita sejam encaminhados pedidos de informações, nos
termos do art. 301, parágrafo único, do Regimento Interno, aos respectivos autores
dos  Projetos  de  Lei  nºs  5.111,  5.112,  5.122,  5.128  e  5.132/2014  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, 6 de maio de 2014.
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Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças - André Quintão - João Leite.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E

COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/4/2014

Às 10h15min, comparece no Ginásio Poliesportivo de Pedra Azul o deputado Tadeu
Martins Leite, membro da supracitada comissão. Está presente, também, o deputado
Neider Moreira. Havendo número regimental, o presidente, deputado Tadeu Martins
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 debater o
enfrentamento do uso de crack e outras drogas no Município de Pedra Azul e região e
a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria Bethânia Bredoff Andresen, secretária
municipal  de  Educação  de  Pedra  Azul;  e  Indiana  Ribeiro  da  Silva  Capuchinho,
presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pedra
Azul; e os Srs. Daniel Pires de Oliveira Costa, prefeito municipal de Pedra Azul; Alex
da  Silva  Viana,  vereador  de  Pedra  Azul,  representando  o  presidente  da  Câmara
Municipal  de  Pedra  Azul;  Cloves  Eduardo  Benevides,  subsecretário  de  Políticas
Sobre Drogas da Secretaria de Defesa Social; Major PM Jorge Luís Ribeiro da Silva,
comandante  do  3º  Pelotão  da  26ª  Companhia  Independente  de  Polícia  Militar  de
Pedra Azul;  2º-Ten.  PM José Roberto Teixeira,  comandante do 3º  Pelotão da 26ª
Companhia Independente de Polícia Militar de Pedra Azul; Alberto Tadeu Cardoso de
Oliveira, chefe do 15º Departamento de Polícia Civil de Teófilo Otôni; Jaime Gomes
da Costa, delegado de Polícia, representando a delegada regional de Polícia Civil de
Pedra Azul; Maurílio Oliveira de Morais, secretário municipal de Saúde de Pedra Azul;
Wellington  Antônio  Vieira,  presidente  da Federação de Comunidades  Terapêuticas
Evangélicas  do  Brasil;  Carlos  Reeves  Rodrigues  da  Silva  Júnior,  enfermeiro
coordenador do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas de Pedra Azul; José
Manuel de Alcântara Gomes, bioquímico e ex-perito da Polícia Civil de Pedra Azul,
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. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
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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, 7 de maio de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/4/2014
Às  14h37min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Inácio  Franco,

membro  da  supracitada  comissão.  Nos  termos  do  art.  125,  §  3ª,  do  Regimento
Interno, o presidente, deputado Inácio Franco, declara aberta a reunião e, nos termos
do art. 120, inciso III, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada
e a subscreve. A presidência comunica a criação da ferramenta “Dê sua opinião sobre
projetos  em tramitação”,  através  da  qual  todo  cidadão  pode  acessar  o  portal  da
Assembleia  e  opinar  sobre  os  projetos  que  estiverem  em  discussão  e,  na
oportunidade,  suspende  a  reunião  por  alguns  minutos.  Às  15h17min,  o  deputado
Rogério Correia comparece à reunião, reabre os trabalhos e informa que a reunião se
destina a debater a implementação da Lei Federal nº 12.527,de 2011 (Lei de Acesso
à Informação) no Estado de Minas Gerais, bem como os direitos humanos violados
diante da não aplicação da referida lei. A seguir, comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício dos Srs. Humberto Lucchesi de Carvalho e Sérgio Geraldo
Gazel  Guimarães,  respectivamente,  presidente  e  assessor  de  comunicação  da
Comissão de Articulação e Acesso ao Conselho Nacional de Justiça, da OAB, em que
parabenizam a comissão pela iniciativa da audiência pública para debater a Lei de
Acesso à Informação; e  e-mails das Sras. Saniély e Edinalva Lourenço Fernandes
Machado, encaminhados respectivamente em 20 e 22/3/2014, ambas manifestando
sua indignação diante da Lei nº 100. A presidência comunica também o recebimento
de correspondência publicada no Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre
parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Leonardo  Duque  Barbabela,  promotor  de  Justiça  e
coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa
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do Patrimônio Público -  CAO-PP (22/3/2014),  vereador  Gil  Antônio Diniz (Teteco),
presidente da Câmara Municipal  de Contagem (29/3/2014) e Jairo Nogueira Filho,
coordenador-geral  do  Sindicato  Intermunicipal  dos  Trabalhadores  na  Indústria
Energética de Minas Gerais - Sindieletro-MG (3/4/2014). A presidência interrompe os
trabalhos ordinários para ouvir as Sras. Margareth Suzana Travessoni Gomes e Délia
Mara Villani Monteiro, respectivamente subcontroladora da Informação Institucional e
da  Transparência  e  superintendente  da  Central  de  Suporte  à  Prevenção  e  ao
Combate à Corrupção da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, a primeira
representando o controlador-geral, Júlio César dos Santos Esteves; e os Srs. Alaôr
Messias  Marques  Júnior,  diretor  de  Planejamento  e  Coordenação,  representando
Lúcio  Pérez,  diretor  de  Comunicação  Institucional  da  Assembleia  Legislativa  do
Estado de Minas Gerais; Humberto Lucchesi de Carvalho, presidente da Comissão de
Articulação e Acesso ao Conselho Nacional  de Justiça,  da OAB; e Aloisio  Lopes,
membro do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação em Minas Gerais,
que são convidados a tomar assento à mesa. O deputado Rogério Correia, membro
da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  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  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, 6 de maio de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Inácio Franco - Sargento Rodrigues - Lafayette de

Andrada - Durval Ângelo.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
29/4/2014

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,
Mário Henrique Caixa e Tenente Lúcio, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Tenente Lúcio, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão.
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 4.803/2013; 4.837, 4.885 e 4.904/2014. Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Marques Abreu, presidente - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/4/2014
Às 14h40min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Braulio  Braz,

Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  deputado  Gil  Pereira,  por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Está presente,
também,  o  deputado  Tenente  Lúcio.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado  Braulio  Braz,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de
requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa
o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou como relatores  os
deputados mencionados entre parênteses: Projeto de Lei nº 5.001/2014, no 1º turno
(deputado  Almir  Paraca),  e  Projeto  de  Lei  nº  5.003/2014,  no  1º  turno  (deputado
Braulio Braz). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão  e  votação  nominal,  é  aprovado,  em  turno  único,  o  Projeto  de  Lei  nº
5.003/2014 (relator: deputado Braulio Braz), que recebeu parecer por sua aprovação,
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votando “sim” os deputados Braulio Braz, Dalmo Ribeiro Silva e Duarte Bechir e não
se  registrando  voto  contrário.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os Requerimentos nºs 7.570, 7.581, 7.646 e 7.652/2014. 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  9.481/2014,  do  deputado Rômulo  Veneroso,  em que solicita  seja  realizada
reunião desta comissão para debater, em audiência pública, a pretensão da Ferrovia
Centro-Atlântica de devolver à União cerca de 4.200km de ferrovias;

- nº 9.740/2014, do deputado Agostinho Patrus Filho, em que solicita seja realizada
reunião  de  audiência pública  desta  comissão para  debater  o  turismo religioso  no
Estado;

-  nº  9.741/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao Dnit,  ao  DER-MG e ao DER-SP pedido  de  providências  para  a
ampliação da capacidade dos trechos rodoviários entre as cidades de Cruzeiro (SP) e
São Lourenço, bem como da Rodovia BR-354 entre a BR-116 (SP) e o Município de
Caxambu;

-  nº  9.742/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Estado de Turismo pedido de providências com vistas
ao apoio financeiro para custeio das ações dos circuitos turísticos das cidades sul-
mineiras da Serra da Mantiqueira, em especial do Circuito das Águas e do Circuito
Caminho Religioso da Estrada Real;

- nº 9.743/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada
reunião  conjunta  desta  comissão  e  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária  para  debater,  em  audiência  pública,  os  repasses  do  Fundo  de
Participação dos  Municípios  e  do  ICMS turístico  para  as  cidades do Circuito  das
Águas;

-  nº  9.744/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Instituto  Estrada  Real  pedido  de  providências  para  apoiar  a
revitalização  dos  totens  e  marcos  de  identificação  do  Circuito  Estrada  Real  nas
cidades do Sul de Minas que compõem esse circuito;
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-  nº  9.745/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja
encaminhado aos Ministérios do Planejamento e das Cidades pedido de providências
para a criação do PAC Circuito das Águas, com o intuito de melhorar a infraestrutura
turística dos municípios pertencentes a esse circuito;

-  nº  9.746/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria  de Estado de Transportes  e Obras Públicas pedido  de
providências para a reativação do Aeroporto Regional do Circuito das Águas;

-  nº  9.747/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a criação de
uma superintendência  regional  da  Secretaria  de  Estado de Turismo na região  do
Circuito das Águas;

-  nº  9.748/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Turismo  pedido  de  providências  para
incremento dos serviços de apoio ao turismo (hotelaria, alimentação, roteiros, etc.)
relacionados ao Parque Nacional do Itatiaia;

-  nº  9.749/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  ANTT,  ao  Dnit  e  ao  DER-MG  pedido  de  providências  para  a
revitalização da sinalização turística indicativa nas principais rodovias da região: BR-
381, BR-116,  BR-459, BR-354, MG-158, MG-347, MG-173, MG-295, MG-456, BR-
267, entre outras;

-  nº  9.750/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais  -
Codemig  -  pedido  de  providências  para  reforma  do  Observatório  Centauro,  no
Município de Cambuquira;

-  nº  9.751/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Turismo  pedido  de  providências  para
participar  ativamente  das  feiras  nacionais  e  internacionais  de turismo de  forma a
incrementar o fluxo de turistas em Minas Gerais, em especial no Circuito das Águas;

-  nº  9.752/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Estado de Turismo pedido de providências para ampliar
o fomento à capacitação turística no Circuito das Águas, em especial com a adoção
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de ações voltadas ao aprimoramento e à profissionalização das gestões pública e
privada do turismo;

-  nº  9.753/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  pedido  de  providências  para  o
fornecimento de instrumentos musicais à Corporação Musical João Carlos Filho, do
Município de Cruzília;

- nº 9.754/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada
reunião desta comissão, com convidados, para enaltecer o trabalho do Sr. Antônio
José Vieira, presidente da Higident do Brasil Indústria e Comércio Ltda., que receberá
o título de Industrial do Ano de 2014, concedido pela Fiemg, e promover a entrega ao
empresário do voto de congratulações a ser concedido pela ALMG;

- nº 9.755/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada
reunião de audiência pública  desta  comissão no Município  de  Passa-Quatro para
debater o desenvolvimento de políticas públicas de turismo naquela 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, 6 de maio de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente - Almir Paraca - Luzia Ferreira.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

29/4/2014
Às  16h3min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues, Cabo Júlio 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 promover  a entrega de votos de congratulação 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



371
____________________________________________________________________________

Belo Horizonte, nos termos do Requerimento nº 6.946/2014. A presidência interrompe
os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Juliana Gama, aluna do Curso
de Habilitação de Oficiais - CHO; Silvana Goulart Carvalho, vítima; Patrícia Goulart
Cardoso, vítima; e os Srs. Maj. PM Ferreira, 22º Batalhão de Polícia Militar; 1º-Ten.
PM  Jorge  Luiz  Rodrigues  Chaves,  22º  Batalhão  de  Polícia  Militar;  2º-Sgt.  PM
Leonardo Luiz Maximiano Sampaio, 22º Batalhão de Polícia Militar; 3°-Sgt PM José
Ivair  de  Morais,  22º  Batalhão  de  Polícia  Militar;  Sd.  PM  Christian  H.  Gomes  de
Almeida, 22º Batalhão de Polícia Militar; Sd. PM Humberto de Aguiar Bacelar Junior,
22º Batalhão de Polícia Militar; Sd. PM André Luiz da Silva, 22º Batalhão de Polícia
Militar;  Sd.  PM Eduardo Oliveira  Santos,  22º  Batalhão de  Polícia  Militar;  Sd.  PM
Gabriel  Valadares  Leite,  22º  Batalhão  de  Polícia  Militar;  Rodrigo  Xavier  da  Silva,
ouvidor de polícia do Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à
mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, autor do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A
presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

30/4/2014
Às 9h15min, comparece na Câmara Municipal de Ponte Nova o deputado Durval

Ângelo, membro da supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Cabo
Júlio.  Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado Durval  Ângelo,  declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada
e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater possíveis
violações de direitos humanos sofridas por jornalistas no Município de Ponte Nova. A
seguir,  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Denise
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Canêdo Pinto, juíza de direito, representando o Sr. Aderson Antônio de Paulo, juiz
diretor do Foro da Comarca de Ponte Nova; Alcione Albuquerque, prefeita municipal
de Santo Antônio do Grama; e os Srs. Leonardo Nascimento Moreira, vereador do
Município de Ponte Nova, representando o Sr. José Rubens Tavares, presidente da
Câmara  Municipal  de  Ponte  Nova;  Ten.-Cel.  PM  Wanderson  Santiago  Barbosa,
comandante  do  11º  Batalhão,  representando  o  Cel.  PM  Jordão  Bueno  Júnior,
comandante da 12ª Região da Polícia Militar  - Ponte Nova-MG; João Octacílio da
Silva Neto, delegado regional de Polícia Civil de Ponte Nova; Washington de Souza
Pascini,  presidente  do  Consepis;  Ricardo  Motta  de  Almeida,  secretário-geral  da
Organização Ambiental Puro Verde; Geraldo Jannus, jornalista e editor-geral do jornal
Líder Notícias;  Gerson Freiras, jornalista do jornal  Líder Notícias;  Cabo PM Álvaro
Rodrigues Coelho, presidente da Associação de Cabos e Soldados da PMBM; Ediney
Moura Cardoso, repórter e apresentador da Rádio Montanhesa AM; André Luiz dos
Santos,  empresário  e  apresentador  do  site Deixaver.com;  Pe.  Nilson  Guimarães
Gonçalves, vigário paroquial e capelão do Ensa; Paulo Roberto Cabral, membro da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Viçosa, que são convidados
a tomar assento à mesa. O presidente, na qualidade de autor do requerimento que
deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rômulo Viegas - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 87/2014

Comissão Especial
Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  603/2014,  publicada  em  6/2/2014  no  Diário  do
Legislativo, o governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do
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art. 62, XXIII, ”b”, da Constituição do Estado, a indicação de Petrina Mourão Mafra
para integrar o Conselho Estadual de Educação.

Esta Comissão Especial  foi  constituída para emitir  parecer sobre a matéria,  nos
termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do
art. 146, do Regimento Interno.

Pelo  curriculum  vitae  apresentado  pela  candidata,  constata-se  uma  longa
experiência  profissional  na  área de educação,  em particular  no  que se refere  ao
ensino  fundamental,  que  constitui  o  espaço  de  atuação  da  câmara  do  Conselho
Estadual de Educação para a qual seu nome foi indicado.

Ouvida  em  arguição  pública,  a  indicada  demonstrou  amplo  conhecimento  para
exercer  a  função  de  conselheira,  respondendo  com  clareza  e  objetividade  às
questões que lhe  foram formuladas,  o  que nos leva  a  considerar  acertada a  sua
participação naquele colegiado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos favoravelmente à Indicação nº 87/2004, que sugere o

nome de Petrina Mourão Mafra para integrar o Conselho Estadual de Educação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 91/2014
Comissão Especial

Relatório
Por  meio  da  Mensagem  nº  603/2014,  publicada  em  6/2/2014  no  Diário  do

Legislativo,  o  governador  do  Estado  submeteu  a  esta  Casa  Legislativa,  em
cumprimento à alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome
de Márcia Nogueira Amorim para compor a Câmara de Ensino Médio do Conselho
Estadual de Educação.

Constituída a Comissão Especial, compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após
arguição da candidata, nos termos do art. 111, inciso I, alínea “c”, combinado com o
art. 146, § 1º, do Regimento Interno.

O currículo enviado pela professora comprova sua ampla experiência profissional e
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qualificação  necessárias  ao  desempenho  das  funções  inerentes  ao  cargo  que
pretende ocupar.

Arguída pelos membros desta comissão, a indicada respondeu com diligência às
questões  que  lhe  foram  formuladas,  demonstrando  notório  saber  em  matéria  de
educação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos favoravelmente à Indicação nº 91/2014, que sugere

o nome de Márcia Nogueira Amorim para integrar a Câmara de Ensino Médio do
Conselho Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 93/2014
Comissão Especial

Relatório
Por  meio  da  Mensagem  nº  603/2014,  publicada  em  6/2/2014  no  Diário  do

Legislativo,  o  governador  do  Estado  submeteu  a  esta  Casa  Legislativa,  em
cumprimento à alínea “b”, do inciso XXIII, do art.  62 da Constituição do Estado, o
nome de Rosane Marques Crespo Costa para compor a Câmara de Ensino Médio do
Conselho  Estadual  de  Educação.  Cabe  ressaltar  que  se  trata  de  recondução  ao
conselho, por indicação de livre escolha do governador do Estado, nos termos do
inciso I do art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28/8/1985.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após arguição da candidata por esta
Comissão Especial, nos termos do art. 111, inciso I, alínea “c”, combinado com o art.
146, § 1º, do Regimento Interno.

O  currículo  enviada  pela  professora  demonstra  sua  alta  qualificação  para
desempenhar as funções concernentes ao cargo que pleiteia assumir. Na arguição a
que foi submetida, demonstrou, de maneira clara e segura, seu conhecimento acerca
da matéria, o que a credencia para integrar com brilhantismo o Conselho Estadual de
Educação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos favoravelmente à Indicação nº 93, que sugere o
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nome de Rosane Marques Crespo Costa para integrar a Câmara de Ensino Médio do
Conselho Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.170/2012
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria  do deputado Hélio  Gomes, o projeto de lei  em tela visa declarar  de

utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros do Olaria, Vila Magalhães e
Complexo Humano da Ventania, com sede no Município de Cruzília.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  24/5/2012  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 3.170/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Moradores  dos  Bairros  do  Olaria,  Vila  Magalhães  e  Complexo
Humano da Ventania, com sede no Município de Cruzília.

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 27/11/2013), os arts. 9º e 84, § 1º, vedam a remuneração de seus dirigentes; e o
art.  89 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
reverterá  a  entidade congênere,  sem fins  lucrativos,  com personalidade jurídica e
registro no Conselho Municipal de Assistência Social ou à entidade pública.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.170/2012 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Célio Moreira - João Leite -

Adalclever Lopes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.780/2013

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 Comunitária de Taboas, com sede no Município de São João
Batista do Glória.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/12/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.780/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Taboas, com sede no Município de São João Batista do
Glória.

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.  26  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros, instituidores e associados; e o art. 29



377
____________________________________________________________________________

determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá
ao Lar São Vicente de Paulo de São João Batista do Glória.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao
final  deste parecer,  a Emenda nº 1,  que altera a denominação da entidade,  para
adequá-la ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

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

Projeto de Lei nº 4.780/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Substitua-se,  no  art.  1º  e  na  ementa,  a  expressão “Associação  Comunitária  de
Taboas” pela expressão “Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Taboas”.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Leonídio Bouças, relator -  João Leite - Adalclever

Lopes - Célio Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.852/2014

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De  autoria  do  deputado  Rômulo  Viegas,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por
objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Comunicação
Educativa Maktub, com sede no Município de Perdões.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  o  projeto  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 Associação Comunitária de Comunicação Educativa Maktub é entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, cujo escopo é, nos termos do caput  do art. 2º de seu
estatuto, unir e congregar seus sócios, por meio da ajuda mútua e voluntária; buscar
a cooperação das autoridades municipais, estaduais e federais para prestar o serviço
de  radiodifusão  comunitária;  estimular  e  desenvolver  o  espírito  de  comunidade  e
solidariedade;  e  estimular  e  desenvolver  atividades  recreativas,  comunitárias,
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culturais,  esportivas e assistenciais.  Ressalte-se que o foco dessas atividades é o
bem-estar da comunidade.

Dada  a  relevância  do  trabalho  social  desenvolvido  pela  referida  associação,
consideramos meritória a iniciativa de se lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.852/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.045/2014
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório
De  autoria  do  governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  a  dar

denominação a escola estadual  dos anos finais do ensino fundamental situada no
Município de Caratinga.

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

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

Fundamentação
O projeto  de  lei  em  questão  pretende  dar  a  denominação  de  Escola  Estadual

Feliciano Miguel Abdalla à escola estadual  dos anos finais do ensino fundamental
situada na Rua Jequitibá, 150, Centro, no Município de Caratinga.

A denominação proposta resulta de pedido formulado pelo colegiado dessa unidade
de ensino, que homologou, por unanimidade dos votos de seus membros, a indicação
do nome do homenageado para denominar a referida escola.

Com relação ao mérito da matéria, Feliciano Miguel Abdalla foi um dos precursores
da  educação  ambiental  e  incentivou  o  trabalho  de  cientistas  na  realização  de
pesquisas sobre os costumes do muriqui, maior primata do continente americano.

Desse modo, entendemos justa e meritória a atribuição de seu nome para designar
a unidade escolar objeto da proposição em análise.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.045/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.078/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 641/2014, o projeto de lei em

epígrafe, de autoria do governador do Estado, autoriza a abertura de crédito adicional
ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais - TCE-MG.

Publicado no  Diário  do  Legislativo em 2/4/2014,  o  projeto  foi  distribuído  a  esta
comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e
do art. 204 do Regimento Interno.

No prazo de vinte dias estabelecido pelo § 2º do referido art. 204, foi apresentada
pelo deputado Sargento Rodrigues a Emenda nº 1 à proposição.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito

suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  do  TCE-MG  no  valor  de
R$84.037.111,00, que se destinam a atender:

- despesas com pessoal ativo e encargos sociais, até o valor de R$60.737.111,00;
-  despesas  com  proventos  de  inativos  civis  e  pensionistas,  até  o  valor  de

R$9.000.000,00;
- outras despesas correntes, até o valor de R$9.200.000,00; e
- investimentos, até o valor de R$5.100.000,00.
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
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orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento. Dispõe ainda a referida
norma,  em  seu  art.  42,  que  os  créditos  serão  autorizados  por  lei  e  abertos  por
decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para
ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa, podendo ser utilizados,
entre  outros,  os  recursos  resultantes  de  anulação  parcial  ou  total  de  dotações
orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação.

Segundo  a  Mensagem  nº  641/2014,  que  encaminhou  o  projeto,  os  recursos
destinam-se  às  ações  de  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, 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
Diretamente  Arrecadados  do  TCE-MG  previstas  no  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental.

Em consonância com o disposto na referida norma, o projeto em tela especifica, em
seu art. 2º, os recursos a serem utilizados para a abertura do crédito solicitado, os
quais serão provenientes:

-  do excesso de arrecadação prevista para  o corrente exercício,  até o valor  de
R$68.537.111,00;

-  do excesso de arrecadação da receita de  Recursos para Cobertura do Déficit
Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -, do TCE-MG, até o valor
de R$2.700.000,00;

- do excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Fundo
Financeiro de Previdência, do TCE-MG, até o valor de R$4.800.000,00;

- do superávit financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados, do TCE-
MG, até o valor de R$3.000.000,00;

-  da  anulação  de  Recursos  Ordinários  do  Tesouro  Estadual,  da  atividade  de
Proventos e Inativos Civis e Pensionistas, do TCE-MG, até o valor de R$800.000,00;
e

-  da  anulação  de  Recursos  Ordinários  do  Tesouro  Estadual,  da  atividade  de
Capacitação de Servidores do TCE-MG e de Entes Jurisdicionados, do TCE-MG, no
valor de R$4.200.000,00.
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Com relação à Emenda nº 1, apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues, no
que se refere  à supressão dos  arts.  1º  e 2º,  podemos afirmar  que o  objetivo  da
autorização para abertura de crédito suplementar em favor do TCE-MG é atender
despesas com pessoal aprovadas em lei por esta Casa em 2012 e serão, em parte,
custeadas com anulação de dotação específica do TCE-MG.

O  projeto  em  tela  atende  aos  requisitos  legais  que  disciplinam  a  matéria,  não
havendo óbice à sua aprovação por esta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.078/2014, em

turno único, e pela rejeição da Emenda nº 1.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses - Duarte Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.123/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  do  deputado  Paulo  Lamac,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  institui  a

Comenda da Liberdade Chico Rei.
A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/4/2014  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto  de  Lei  nº  5.123/2014  tem  por  escopo  a  instituição  da  Comenda  da

Liberdade Chico Rei, com a finalidade de condecorar pessoas físicas ou jurídicas que
tenham realizado  trabalhos  e  ações  relevantes  em  prol  dos  afrodescendentes  no
Estado.

Em sua  justificação,  o  autor  da  matéria  esclarece  que a  proposição é  fruto  do
trabalho  do  professor,  escritor  e  pesquisador  da  cultura  afro-brasileira  Vicente
Oliveira, que, após pesquisa no ordenamento jurídico mineiro, constatou a ausência
de honrarias para a valorização dos negros em nossa sociedade.
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Com relação à análise jurídica, é importante destacar que a instituição de comenda
é matéria que se enquadra na competência do estado, prevista no § 1o do art. 25 da
Constituição da República, pois não se encontra entre aquelas reservadas à União,
fixadas pelo art. 22, ou ao município, relacionadas no art. 30.

Com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo, o art. 66 da
Constituição  Mineira  não  fixa  a  matéria  em  análise  como  reservada  à  Mesa  da
Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público
e do Tribunal  de  Contas.  Assim,  não há impedimento  à  deflagração do processo
legislativo  por  membro  desta  Casa.  Entretanto,  a  matéria  contém  algumas
impropriedades jurídicas, que passamos a analisar.

Inicialmente,  é  importante  ressaltar  que  a  liberdade  religiosa,  um  dos  mais
importantes direitos individuais previstos na Constituição da República, decorre do
princípio da laicidade adotado no inciso I de seu art. 19, que impõe a separação entre
instituições governamentais e religiosas. Ao vedar aos entes federativos “estabelecer
cultos  religiosos  ou  igrejas,  subvencioná-los,  embaraçar-lhes  o  funcionamento  ou
manter  com eles  ou  seus  representantes relações de dependência  ou  aliança”,  o
texto  constitucional  declara  a  separação  entre  Estado  e  religião,  sem  excluir,
evidentemente, a inter-relação de interesse público de autoridades governamentais e
religiosas, na forma da lei. Em decorrência disso, o Estado deve tomar precauções
para que as medidas adotadas pela administração pública estimulem a igualdade de
oportunidades entre as confissões religiosas, evitando dar relevância a alguma delas.

Por tais razões, deve ser suprimida a referência religiosa contida no inciso V do art.
1º  do  projeto,  que  prevê  a  condecoração  por  atividade  relacionada  com  o
desenvolvimento espiritual da humanidade no que se refere à religiosidade africana.

O art.  2º da proposição estabelece que 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, e que passará a fazer parte do
calendário  oficial.  Como não há um calendário oficial  de  datas comemorativas no
Estado,  torna-se  dispensável  sua  menção.  Em  nosso  Estado,  cada  secretaria
estabelece  as  datas  relacionadas  com  seu  campo  de  atuação  e  as  atividades
específicas  que  desenvolverá  para  comemorá-las,  por  meio  de  mero  ato
administrativo.
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Já  o  art.  3º  do  projeto  determina  que  as  condecorações  serão  entregues  pelo
governador  do  Estado e  pelo  presidente  da Assembleia  Legislativa  do  Estado  de
Minas  Gerais.  Nesse  ponto,  é  preciso  atentar  para  o  inciso  XVII  do  art.  90  da
Constituição  Mineira,  que  estabelece  como  competência  privativa  do  governador
conferir condecoração e distinção honorífica. Assim, cabe somente ao chefe do Poder
Executivo essa atribuição.

Outro ponto a ser observado é que o texto,  nos arts.  4º,  5º e 7º,  estabelece a
criação de comitê permanente que administrará a comenda criada, determina sua
constituição e suas competências e fixa regras para o seu funcionamento. Entretanto,
o art.  66,  III,  “e”,  da Constituição do Estado, reserva para a iniciativa privativa do
governador do Estado a criação, a estruturação e a extinção de secretaria de Estado,
órgão  autônomo e  entidade  da  administração  indireta.  Assim,  não  é  permitido  a
membro  desta  Casa  apresentar  proposição  que  vise  criar  comitê,  indicando  sua
composição e suas atribuições, na estrutura do Poder Executivo.

Por fim, o art. 8º dispõe que o Poder Executivo regulamentará a nova lei no prazo
de  90  dias.  A elaboração  de  regulamentos  para  possibilitar  o  cumprimento  das
determinações legais é competência privativa do governador do Estado, estabelecida
pelo inciso VII do art. 90 da Carta Mineira. Portanto, sua recomendação por norma
legal é também desnecessária.

Para  corrigir  essas  impropriedades,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o
Substitutivo nº 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 5.123/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Comenda da Liberdade Chico Rei.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Comenda da Liberdade Chico Rei.
Art.  2º - A Comenda da Liberdade Chico Rei destina-se a homenagear pessoas

físicas ou jurídicas que se tenham destacado em atividades relacionadas com:
I - a defesa da igualdade racial e do cidadão afrodescendente;



384
____________________________________________________________________________

II - o combate à intolerância e à discriminação;
III - a inserção do negro no sistema de educação;
IV - a promoção de políticas de ação afirmativa;
V - a produção literária, artística e cultural afrodescendente.
Parágrafo único - A Comenda da Liberdade Chico Rei poderá ser conferida  post

mortem, e, nesse caso, a entrega será feita ao cônjuge supérstite, a descendente, a
ascendente ou a irmão, nessa ordem.

Art.  3º  -  A Comenda da Liberdade Chico Rei  será concedida,  anualmente,  pelo
governador do Estado, no dia 20 de novembro, como parte das comemorações do
Dia da Consciência Negra.

Parágrafo único - A concessão da comenda em data diferente da estabelecida no
caput deste artigo só poderá ser feita por motivo de força maior, a juízo de seu comitê
organizador.

Art. 4º - A Comenda da Liberdade Chico Rei será administrada por um comitê a ser
designado pelo governador do Estado.

Parágrafo único - O presidente do Conselho Estadual de Participação e Integração
da Comunidade Negra será o presidente de honra do comitê.

Art. 5º - Os agraciados com a Comenda da Liberdade Chico Rei receberão diploma,
na forma do cerimonial estabelecido por seu comitê.

Parágrafo único - O diploma será assinado:
I - pelo governador do Estado;
II - pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
III - pelo presidente de honra do comitê;
IV - pelo presidente do comitê.
Art. 6º - A indicação dos agraciados com a Comenda da Liberdade Chico Rei será

feita por ato do governador do Estado e conterá o nome completo e a qualificação do
indicado, além da atividade que motivou sua indicação.

Parágrafo único - Os dados dos agraciados e suas realizações constarão em livro
especial de registro, em ordem cronológica.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
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Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - João Leite - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.136/2014

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 entidade Unidos da Vila Esporte Clube, com sede no Município
de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  23/4/2014  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 5.136/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Unidos da Vila Esporte Clube, 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.

O estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 3º e 25, que as atividades
seus  diretores,  conselheiros,  associados  e  instituidores  não  serão  remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou
título;  e,  no  art.  30,  parágrafo  único,  que,  no  caso  de dissolução da entidade,  o
patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  assistencial  congênere,  com
personalidade  jurídica,  sede  e  atividade  preponderante  no  Estado,  detentora  de
títulos de utilidade pública municipal e estadual, e devidamente registrada nos órgãos
públicos competentes.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.136/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Célio Moreira - João Leite - Adalclever Lopes

- Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.138/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de utilidade pública a Associação Cristã Fé e Ação de Apoio a Dependentes Químicos
- Asafe -, com sede no Município de Ubaporanga.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  23/4/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção e Combate ao uso de Crack e
outras Drogas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.138/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cristã Fé e Ação de Apoio a Dependentes Químicos - Asafe -, com sede
no Município de Ubaporanga.

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 12
veda  a  remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados;  e  o  art.  33
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determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
destinado a entidade sem fins lucrativos, qualificada como organização da sociedade
civil de interesse público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, com
o mesmo objetivo da entidade dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 5.138/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Adalclever Lopes - Célio

Moreira - João Leite.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.139/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa
declarar de utilidade pública a Associação Luz do Servir de Itaú de Minas, com sede
no Município de Itaú de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  23/4/2014  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 5.139/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Luz do Servir de Itaú de Minas, com sede no Município de Itaú de Minas.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.
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Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  26,  que as
atividades  de  suas  diretoras,  conselheiras,  instituidoras  e  associadas  não  serão
remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,
bonificação  ou  vantagem;  e,  no  art.  30,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade
jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 5.139/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  João  Leite  -  Célio

Moreira - Leonídio Bouças - Adalclever Lopes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.140/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de utilidade pública a entidade Ação Social e Política da Paróquia Imaculado Coração
de Maria, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  23/4/2014  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 5.140/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Ação Social e Política da Paróquia Imaculado Coração de Maria, 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
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  29  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 33 determina que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 5.140/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Célio Moreira - Adalclever

Lopes - João Leite.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.142/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado Zé Maia,  o projeto de lei  em epígrafe visa declarar de
utilidade pública a Associação Comunitária Esmeril, com sede no Município de São
João Batista do Glória.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  23/4/2014  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 5.142/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária  Esmeril,  com sede no Município  de  São João Batista  do
Glória.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 11, § 1º, e 26 vedam
a remuneração de seus diretores, conselheiros, instituidores e associados; e o art. 31
determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
destinado ao Lar São Vicente de Paulo de São João Batista do Glória ou a entidade
assistencial desse município.

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
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 5.142/2014 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

Comunitário da Comunidade Esmeril  de São João Batista do Glória,  com sede no
Município de São João Batista do Glória.”.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Célio Moreira - Adalclever

Lopes - João Leite.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.587/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas os imóveis
que especifica.
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A proposição foi publicada no Diário do Legislativo de 10/10/2013 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, a relatoria solicitou que o projeto fosse, nos termos do
art. 301 do Regimento Interno, encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão -  Seplag -,  para que informasse esta Casa sobre a situação efetiva do
imóvel e se haveria algum óbice à alienação pretendida.

Vencido o prazo previsto no citado artigo 301 do Regimento Interno sem que a
resposta tenha sido recebida, passamos à análise da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.587/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas dois imóveis situados na Rua
Sebastião  Gonçalves,  nesse município,  e  registrados  a  fls.  292  do  Livro  3-X,  no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantina, sendo o primeiro com
área de 1.500m² e matrícula nº 21.854, e o segundo com área de 900m² e matrícula
nº 21.855.

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.
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 dos imóveis para a construção da sede da Secretaria Municipal de
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Esportes  e  Lazer  e  de  espaço para  reuniões  e  atividades  de promoção social  e
econômica da população quilombola.

Ainda  com  o  propósito  de  defender  o  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a
reversão dos imóveis 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.

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

do Projeto de Lei nº 4.587/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Leonídio Bouças - João Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.665/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Dinis Pinheiro, esse projeto dispõe sobre a desafetação de

trecho  de  rodovia  e  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doá-lo  ao  Município  de  Frei
Lagonegro.

A proposição foi distribuída 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.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  requereu,  nos  termos  do  art.  301  do
Regimento Interno, que o projeto fosse baixado em diligência ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, para que este se
manifestasse sobre a sua viabilidade.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1,  que
apresentou.

Em sequência,  a  Comissão de Transporte,  Comunicação e  Obras Públicas,  em
análise de mérito, opinou favoravelmente à proposição com essa emenda.

Agora, vem o projeto a esta comissão para análise de sua repercussão financeira,
nos termos do art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.665/2013 estabelece que fica desafetado o trecho da Rodovia

900-AMG-0220, localizado entre o entroncamento da Rodovia MG-117 e o Município
de Frei Lagonegro, a partir do Km 9,3, e também que fica o Executivo autorizado a
doar ao município essa área. Dispõe que a área destina-se à integração da zona
urbana  e  à  instalação  de  via  urbana.  Estabelece  sua  reversão  ao  patrimônio  do
doador se não lhe for dada essa destinação no prazo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação.

Na  justificação,  o  autor  alega  a  expectativa  de  urbanização  e  crescimento  da
cidade.

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. Esclareceu que, para determinado bem imóvel do
Estado ser objeto de doação, é imprescindível sua desafetação, ou seja, a perda de
sua finalidade pública, o que pode ser feito de forma explícita ou implícita. Ressaltou
que,  em nota  técnica,  o DER-MG declarou-se favorável  à  pretensão,  visto  que o
referido  trecho  rodoviário  já  é  considerado  perímetro  urbano.  Não  obstante,
apresentou  a  Emenda  nº  1,  que  dá  nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto  com  a
finalidade de identificar corretamente o trecho da rodovia e de adequar a redação do
referido dispositivo à técnica legislativa, a qual acolhemos.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, em análise de mérito,
opinou favoravelmente à medida, visto que o bem integrará o perímetro urbano do
município e destina-se à instalação de via urbana. Ademais, a Prefeitura Municipal de
Frei  Lagonegro  informou  que  a  transferência  se  faz  necessária  em  razão  da
urbanização do seu entorno.

Cabe a esta comissão a analisar a repercussão financeira do projeto. A medida
reduzirá as despesas do Estado, pois os custos de manutenção e conservação da via
pública passarão a ser de responsabilidade do município. Além disso, como se trata
de um bem público de uso comum, uma via pública em região urbana, este não seria,
na prática, passível de venda e apuração de recursos e consequente repercussão
nas finanças do Estado, ao contrário do que ocorreria no caso de um bem dominical.
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Ademais,  o  imóvel  apenas  passará  da  esfera  estadual  para  a  municipal,
permanecendo na condição de patrimônio público, devendo-se ainda considerar que
a medida traz amplos benefícios para a sociedade.

Assim, entendemos que a matéria é procedente.
Conclusão

Opinamos pela  aprovação,  no  1º  turno,  do Projeto  de  Lei  nº  4.665/2013 com a
Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Célio Moreira - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.827/2014
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.827/2014 visa alterar a

Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985.
Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2014,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública para parecer, nos
termos do art. 188 do Regimento Interno.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

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

Fundamentação
A Lei Delegada nº 31, de 28/8/1985, que o projeto em epígrafe visa alterar, dispõe

sobre o Conselho Estadual de Educação.
Nos termos da mensagem do governador em que a proposição foi encaminhada a

esta Casa, a proposta de alteração decorre da decisão do Supremo Tribunal Federal
na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.501-MG. Em virtude da referida decisão,
o campo de atuação do conselho em matéria de ensino superior foi reduzido e, assim,
tornou-se  necessário  adequar  a  composição  numérica  dos  conselheiros  às
atribuições do órgão.

Para compreender o papel desempenhado pelo Conselho Estadual de Educação, é
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necessário  que  se  esclareça  que  a  política  pública  de  educação  é  efetivada
conjuntamente  pelos  entes  federados  por  intermédio  de  seus  sistemas  de ensino
(Constituição da República, arts. 23 e 211).

Nos termos do art. 17 da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB), o sistema de ensino dos estados federados
compreende:

“Art. 17 - (...)
I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual

e pelo Distrito Federal;
II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal;
III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa

privada;
IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente”.
No inciso III do seu art. 3º, a LDB prevê que o ensino seja ministrado com base no

princípio da gestão democrática do ensino público. Uma das manifestações desse
princípio  é  o  exercício  das  competências  de  natureza  normativa  e  deliberativa
atribuídas aos sistemas de ensino pelos conselhos de educação.

Entre as competências dos sistemas estaduais de ensino normalmente atribuídas
aos conselhos de educação, destacam-se as que constam dos incisos IV e V do art.
10 da LDB:

“Art. 10 - Os estados incumbir-se-ão de:
(...)
IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os

cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema
de ensino;

V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino”.
Em Minas Gerais, a criação do Conselho Estadual de Educação foi determinada

pelo Decreto nº 6.659, de 24/8/1962, ainda sob a égide da primeira Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (Lei Federal nº 4.024 de 20/12/1961). Em 1985, a Lei Delegada
nº  31  reorganizou  o  órgão  e,  desde  então,  esta  tem  sido  a  norma  que  rege os
aspectos fundamentais do seu funcionamento.
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O Conselho Estadual de Educação conta atualmente com 30 membros. A alteração
proposta consiste na gradativa redução das vagas de conselheiros até que, a partir
de 2016, sejam 24. Tal medida representa um retorno ao número de membros que
vigorou ao longo da maior parte da história do órgão.

É importante observar que não é o maior número de membros em um conselho que
assegura a legitimidade de suas deliberações, mas a pluralidade em sua composição.
Só  com  a  possibilidade  de  debates  nos  quais  as  propostas  são  expostas  a
contraditórios e analisadas sob diferentes prismas é que as reflexões se tornam mais
críticas e ponderadas, mais representativas dos vários segmentos sociais e, portanto,
mais legítimas.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo com o objetivo de
aperfeiçoar a precisão e a concisão do texto, pois entendeu que as disposições que
constam do art. 3º do projeto de lei original já estão suficientemente esclarecidas no
art.  2º,  razão  pela  qual  é  desnecessária  sua  repetição.  Também  entendeu
recomendável  que conste do  texto  do  caput  do art.  2º  a  finalidade da norma de
transição por ele estabelecida.

Estamos de acordo com a comissão que nos precedeu e consideramos adequado o
Substitutivo nº 1 que apresentou.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.827/2014, no

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

Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Gustavo  Corrêa,  presidente  -  Inácio  Franco,  relator  -  Lafayette  de  Andrada  -

Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.868/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe concede prazo
ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 19.451, de 11 de janeiro de 2011, que
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autoriza o Instituto Estadual  de Florestas -  IEF -  a doar ao Município de Pará de
Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 7/2/2014 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examinar  preliminarmente  a  matéria  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, inciso III, “a”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei nº 19.451, de 11/1/2011, autoriza o Instituto Estadual de Florestas - IEF - a

doar  ao  Município  de  Pará  de  Minas  imóvel  com  área  de  136.898,24m²,  a  ser
desmembrado da área total de 160.880m², situada no lugar denominado Chácara do
Orsini, nesse município, para a implantação de unidade de conservação integrante do
grupo de proteção integral, conforme previsto no art. 8º da Lei Federal nº 9.985, de
2000,  que  deverá  ser  precedida  de  estudos  técnicos  e  de  consulta  pública  que
justifiquem a escolha da categoria mais adequada, conforme determina o art. 22 da
referida norma federal. Em seu art. 2º, a Lei nº 19.451 determina que o imóvel deve
reverter ao patrimônio do IEF se, findo o prazo de dois anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Trata o Projeto de Lei nº 4.868/2014 de conceder ao donatário do imóvel o prazo de
10 anos contados da data de publicação da nova lei,  para a execução das obras
necessárias à criação e implantação da unidade de conservação. Em seu art. 2º, a
proposição estabelece a reversão do imóvel ao patrimônio do doador se, findo esse
prazo, o imóvel não estiver sendo utilizado conforme o indicado e, em consequência
disso, o art. 3º revoga o art. 2º da Lei nº 19.451, de 2011, que contém a cláusula de
reversão anterior.

Em  sua  exposição  de  motivos,  o  autor  da  matéria  esclarece  que  o  complexo
procedimento de estudos técnicos e de consulta pública exigido para a implantação
da unidade de conservação torna o prazo de dois anos, estabelecido pela norma,
exíguo, o que justifica sua alteração para dez anos.

Saliente-se  que  a  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de  observância
obrigatória  pela  administração  do  Estado,  pois,  no  trato  da  coisa  pública,  deve
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preponderar o que é conveniente para a coletividade. Desse modo, nos projetos em
que  esta  Casa  autoriza  a  alienação  de  bens  estaduais,  assim  como  em  suas
alterações,  observam-se  o  art.  18  da  Constituição  do  Estado  e  o  art.  17  da  Lei
Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  determinam,  entre  outras,  a  necessidade  da
existência de interesse público, previsto tanto na cláusula de destinação como na de
reversão.

Cabe ressaltar que o prefeito municipal de Pará de Minas, por meio do Ofício nº
31/2014,  declarou  o interesse da municipalidade na prorrogação do prazo para a
implementação da unidade de conservação.

Além,  a  Secretaria  Municipal  de  Agronegócio,  Desenvolvimento  Rural  e  Meio
Ambiente de Pará de Minas encaminhou o Ofício nº 7/2014, do IEF, manifestando-se
favoravelmente à dilação do prazo pleiteada.

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

do Projeto de Lei nº 4.868/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - João Leite - Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.936/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 625/2014, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que autoriza a Empresa de Pesquisa Agropecuária
de Minas Gerais - Epamig - a doar à União o imóvel que especifica e a transferir as
atividades administrativas, operacionais, didáticas e de pesquisa do Instituto Técnico
de Agropecuária e Cooperativismo de Pitangui a órgão ou entidade da administração
pública federal.

Publicada no  Diário do Legislativo em 22/2/2014, a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  de  sua  juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, II,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.936/2014 tem por finalidade autorizar, em seu art. 1º, o Poder

Executivo a doar à União o imóvel denominado Fazenda Experimental de Pitangui,
localizado nesse município, de propriedade da Empresa de Pesquisa Agropecuária de
Minas  Gerais  -  Epamig  -,  com  área  de  442,235ha  e  respectivas  benfeitorias,
registrado sob o nº 4.012, a fls. 314 do Livro 2-l, no Cartório de Ofício de Registro de
Imóveis  da  Comarca  de  Pitangui.  Esse  bem  será  destinado  à  instalação  de  um
câmpus avançado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas
Gerais - Ifet-MG -, com o objetivo de oferecer educação profissional e tecnológica nas
diferentes modalidades de ensino.  O § 2º desse artigo determina que,  do imóvel,
deverá ser excluída área de mineração a ser demarcada no ato da doação.

Em seu art. 2º, a proposição autoriza, nos termos de regulamento, a transferência
das  atividades  administrativas,  operacionais,  didáticas  e  de  pesquisa  do  Instituto
Técnico de Agropecuária e Cooperativismo de Pitangui - Itac - ao Ifet-MG ou a outro
órgão ou entidade da administração pública federal, bem como a cessão de pessoal,
empregados  dos  quadros  permanentes  da  Epamig,  ao  órgão  ou  entidade  da
administração pública federal que assumir as atividades do Itac, mediante convênio e
ato administrativo na forma regulamentar.

O art. 3º estabelece que o imóvel doado 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; e o art. 4º fixa igual prazo para o registro do
bem pela União, findo o qual a autorização perde seu efeito.

Com relação à alienação de patrimônio público, o art. 18 da Constituição Mineira
exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação, excepcionada esta quando
se tratar de doação e permuta, na forma da lei. O § 5º desse dispositivo estende
essas imposições às autarquias e fundações públicas.

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 Republica e institui normas
para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,  subordina  a  alienação  a
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interesse público devidamente justificado e, para bens imóveis,  seu inciso I  exige,
para  órgãos  da  administração  direta,  autárquicas  e  fundacionais,  autorização
legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência, dispensada
esta no caso de doação.

Vale lembrar que a Epamig é uma empresa pública estadual, vinculada à Secretaria
de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  que  teve  sua  instituição
autorizada  pela  Lei  nº  6.310,  de  1974.  Trata-se,  portanto,  de  uma  entidade  da
administração pública indireta submetida ao regime jurídico de direito privado, porém
também aos princípios que regem o poder público (art.  37,  caput,  da Constituição
Federal de 1988).

Por se tratar de uma entidade de direito privado, em regra seus bens não seriam de
natureza pública, mas privada, o que tornaria desnecessária a autorização legislativa
para sua doação, nos termos do art. 18 da Constituição Estadual e do inciso I do art.
17 da nº Lei 8.666, de 1993.

Contudo,  a  atividade  precípua  da  Epamig  de  desenvolver  pesquisas  e
experimentações  relacionadas  direta  e  indiretamente  com  a  agropecuária  não  se
enquadra propriamente na exploração de atividade econômica em sentido estrito e de
produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, as quais,  nos
termos do art. 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, justificariam a
aplicação do regime privado às empresas estatais.

O art. 4º da Lei nº 6.310, de 1974, que autoriza a criação da Epamig, prevê que ela
deve  desenvolver  suas  atividades  com  o  objetivo  de  produzir  e  difundir
conhecimentos  capazes  de  viabilizar  a  execução  do  plano  de  desenvolvimento
agropecuário  do  Estado,  colaborar  na  formulação,  orientação  e  coordenação  da
política  do  setor  agrícola  e  prestar  serviços  a  entidades  públicas  e  particulares,
mediante ajuste.

Assim,  ao  desenvolver  atos  de  fomento  ao  desenvolvimento  agropecuário  do
Estado,  a  Epamig  se  aproxima  das  entidades  de  direito  público  (autarquias),
responsabilizando-se por proporcionar os meios para o crescimento e pela difusão da
capacitação tecnológica desse setor em Minas Gerais.

Tal semelhança da atividade de fomento desenvolvida pela Epamig com as funções
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típicas  de  entidade  de  direito  público  justifica  a  cautela  do  Poder  Executivo  em
observar as regras exigidas pela Lei nº 8.666, de 1993, e pela Constituição Mineira
quanto à destinação dos bens inicialmente afetados à referida atividade pública de
competência estadual.

Há ainda que se destacar que o imóvel pertencente à Epamig, objeto da doação à
União, encontra-se afetado, uma vez que está sendo utilizado pelo Itac, que ali realiza
pesquisas e curso técnico de agropecuária e zootecnia.

Em  sua  mensagem,  o  autor  da  matéria  explica  que  essa  estrutura  deverá  ser
transferida  para  o  Ifet-MG,  com  o  objetivo  de  oferecer  educação  profissional  e
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, propiciando à sociedade mineira a
ampliação da oferta educacional com a instalação de um câmpus avançado desse
instituto, com maiores investimentos e elevação das condições sociais, econômicas e
financeiras da região. Desse modo, a proposição em tela atende ao interesse público,
observando a exigência do art.  17 da Lei  Federal  nº  8.666,  de 1993.  No mesmo
sentido, as cláusulas de reversão do imóvel ao patrimônio do doador e de perda dos
efeitos da lei  autorizativa em termo certo buscam assegurar o fiel cumprimento do
estabelecido na norma.

Com relação à área, o projeto determina a exclusão da parte destinada à mineração
do  objeto  da  doação.  Em  decorrência  disso,  é  necessária  a  apresentação  de
memorial descritivo do perímetro da área a ser desmembrada, a fim de que o cartório
possa criar uma matrícula específica e efetivar a doação pretendida. Tal procedimento
deverá ser realizado assim que o referido memorial for anexado à proposição em tela.

No que  tange à  previsão de cooperação técnica  entre  a  Epamig  e  o  órgão ou
entidade da administração pública federal que assumir  as  atividades do Itac, com
transferência  de  atividades  e  cessão  de  pessoal,  também  não  vislumbramos
incompatibilidades com o ordenamento jurídico capazes de obstar o prosseguimento
da tramitação da proposição.

Vale  lembrar  que  as  atividades  de  fomento  à  produção  agropecuária  e  de
fornecimento  à  população  dos  meios  de  acesso à  educação  e  à  ciência  são  de
competência  comum entre  a  União  e  o  estado  (art.  23,  V  e  VIII  da  Constituição
Federal), sendo portanto lícita e desejável a cooperação técnica entre os referidos
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entes para o alcance dessa finalidade pública com máxima eficiência e qualidade.
É importante  ressaltar,  por  fim,  que foi  apensado ao projeto  de  lei  o  Laudo de

Avaliação  de  Imóvel  Rural  nº  1,  que,  após  análise  do  diagnóstico  de  mercado  e
levantamentos realizados com base na identificação da realidade mercadológica da
região onde se encontra situado o bem, apresentou o valor venal de R$15.494.931,87
como o mais representativo do imóvel.

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

do Projeto de Lei nº 4.936/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - João Leite - Leonídio

Bouças - André Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.077/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto em tela visa a autorizar o Poder
Executivo a doar à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - o imóvel que
especifica

A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou.

Agora,  vem o projeto a esta comissão para análise do mérito e da repercussão
financeira,  nos  termos  do  art.  100 e  do  art.  102,  inciso  VII,  alíneas  “d”  e  ”f”,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.077/2014 tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a

doar  à UFMG o imóvel  com área total  de 27.710,58m² e respectivas edificações,
situado na Rua Gabirobas, Município de Belo Horizonte, constituído de dois terrenos
registrados sob os nºs R-1-62.327 e R-3-104.778, no Livro-2 do Cartório do 5º Ofício
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de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de  Belo  Horizonte. O  imóvel  destina-se  ao
funcionamento das atividades hospitalar e acadêmica do Hospital Risoleta Tolentino
Neves -  HRTN -  e reverterá ao patrimônio do Estado se lhe for  dada destinação
diversa. A autorização tornar-se-á sem efeito se, no prazo de cinco anos contados da
data da lavratura da escritura pública de doação, a UFMG não houver procedido ao
registro do imóvel.  A UFMG  encaminhará à Secretaria  de Planejamento e Gestão
documento que comprove a destinação do imóvel.

O governador, na mensagem, esclarece que o funcionamento do HRTN é fruto de
uma arquitetura de apoios que 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.  A  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.  O êxito  do  modelo  de  gestão  é  comprovado  pela
certificação concedida pela Comissão Interministerial  do Ministério  da Educação e
Cultura e do Ministério da Saúde, que o declara Hospital de Ensino, fundamental para
o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade.
Assim,  a  medida  reveste-se  de  razões  de  interesse  público  e  de  conveniência
administrativa.

A Comissão de Constituição e Justiça afirma que a proposição está de acordo com
a legislação vigente, em especial com o art. 18 da Constituição do Estado e o art. 17
da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  atendendo  ao  interesse  público.  Concluiu
favoravelmente a sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, apresentado com o
objetivo  de  corrigir  imperfeições  e  adequar  o  texto  à  técnica  legislativa,  o  qual
acolhemos.

A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  entende,  em  vista  das
razões apresentadas pelo governador do Estado, que a doação do imóvel traz amplos
benefícios para a sociedade, atendendo, portanto, à questão do mérito.

Quanto à repercussão financeira, a análise deve ser vista sob dois aspectos. Sob o
da repercussão da medida no patrimônio do Estado,  a doação do imóvel  de fato
representaria  uma  redução  de  seu  patrimônio.  Entretanto,  isso  é  amplamente
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compensado pela repercussão do projeto na sociedade, visto que o imóvel, no âmbito
da  mencionada  arquitetura,  tem  sido  extremamente  benéfico  para  a  população.
Ademais, ele estaria apenas passando da esfera estadual para a esfera federal, ou
seja, permanece na condição de bem público, não havendo redução do patrimônio
público. Na verdade, a UFMG já está de posse e fazendo uso do imóvel, tratando a
matéria apenas de regularizar e formalizar uma situação de fato.

Assim, no âmbito desta Comissão, entendemos que a matéria é procedente.
Conclusão

Opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.077/2014 na forma do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Célio Moreira, relator - Lafayette de Andrada - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.093/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do governador do Estado, visa autorizar o

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais  -  DER-MG - a doar ao
Estado o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à
possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,
combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto  de  lei  sob análise  tem por  finalidade autorizar  o  DER-MG a doar  ao

Estado  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.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, a proposição estabelece,
no parágrafo único de seu art. 1º, que o imóvel será destinado à instalação de uma
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escola  estadual,  atendendo  assim  a  solicitação  da  Secretaria  de  Estado  de
Educação.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1, com o intuito de
acrescentar ao projeto cláusula de reversão do imóvel, exigida pelo § 1º do 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.

De acordo com essa cláusula, o imóvel reverterá ao patrimônio do doador se, no
prazo de cinco anos contados da lavratura publica de doação, não lhe tiver sido dada
a finalidade prevista.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de bem público, ainda que
para outro ente federativo, 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.

A proposição, com a emenda que lhe foi apresentada, atende aos preceitos legais
que  versam  sobre  a  transferência  de  domínio  de  bens  públicos,  não  acarreta
despesas para o erário e não tem repercussão na lei orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.093/2014, no 1º

turno, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Duarte Bechir - Célio Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.795/2013
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria  do  deputado Paulo  Lamac,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  acrescenta

dispositivos  à  Lei  nº  13.408,  de  21  de  dezembro  de  1999,  que  dispõe  sobre  a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.

O projeto foi aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 2.
Retorna, agora, a esta Comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos do
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art. 189 do Regimento Interno. Em observância ao § 1º do referido art. 189, a redação
do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  3.795/2013,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  acrescenta

dispositivo  à  Lei  nº  13.408,  de  21  de  dezembro  de  1999,  que  dispõe  sobre  a
denominação  de  estabelecimento,  instituição  e  próprio  público  do  Estado,  com  a
finalidade de vedar que as denominações recaiam em nome de pessoas que tenham,
comprovadamente, participado de atos de lesa-humanidade, tortura ou violação de
direitos humanos durante o período da ditadura militar.

Na oportunidade de reexame da matéria em segundo turno, julgamos que o texto
aprovado pelo  Plenário  no  1º  turno  aprimora  a  proposição original,  uma vez que
promove  uma  demarcação  legal  clara  e  objetiva  contra  um  comportamento,
apresentado em um dado momento da história brasileira, que se tornou inaceitável
para a sociedade atual. Assim, as pessoas que comprovadamente tenham participado
de atos abomináveis de violação de direitos humanos durante o período da ditadura
militar  não  podem  permanecer  sendo  homenageadas  nem  consideradas  como
exemplos para as futuras gerações.

Vale  lembrar  que,  em  sua  análise  sobre  a  matéria,  a  Comissão  de  Direitos
Humanos destacou os avanços do Estado brasileiro na consolidação do respeito aos
direitos humanos e no processo de reconhecimento do direito à memória e à verdade.
Portanto, é fundamental o resgate da memória e da verdade do que ocorreu durante
o  regime  ditatorial  para  a  construção  da  cidadania  e  para  o  fortalecimento  da
democracia em nosso País.

Estando o projeto de lei em análise de acordo com a legislação vigente e com o
interesse público, ratifica-se o entendimento desta comissão de que a matéria pode
ser transformada em lei.

No  entanto,  durante  a  discussão  da  matéria,  o  Bloco  Minas  Sem  Censura
apresentou substitutivo  ao  vencido,  que retira  a  delimitação de tempo contida  no
artigo,  na  expressão  “durante  o  período  da  ditadura  militar”  e  lhe  acrescenta
parágrafo único, em que atribui à Comissão da Verdade em Minas Gerais - Covemg -,
instituída pela Lei nº 20.765, de 17/7/2013, a responsabilidade de rever todas as leis
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de denominações de próprios públicos editadas no Estado e emitir relatório em que
constem as violações ao caput desse artigo no prazo de um ano da publicação desta
lei.

No entendimento desta comissão, o substitutivo apresentado é pertinente.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.795/2013,
em 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta dispositivos à Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe

sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, passa a vigorar acrescida dos

seguintes dispositivos:
“Art.  … -  A denominação  de que trata  esta  lei  não poderá  recair  em  nome de

pessoas que tenham, comprovadamente,  participado de atos de lesa-humanidade,
tortura ou violação de direitos humanos.

Parágrafo  único  -  Fica  a  Comissão da  Verdade  em  Minas  Gerais  -  Covemg -,
instituída pela Lei nº 20.765, de 17 de julho de 2013, responsável por rever todas as
leis de denominações de próprios públicos editadas no Estado e emitir relatório em
que constem as violações ao caput deste artigo no prazo de um ano da publicação
desta lei.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Sargento Rodrigues, relator - Inácio Franco - Lafayette

de Andrada - Durval Ângelo.
PROJETO DE LEI Nº 3.795/2013

(Redação do Vencido)
Acrescenta dispositivo à Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe

sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, passa a vigorar acrescida do

seguinte dispositivo:
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“Art.  … -  A denominação  de que trata  esta  lei  não poderá  recair  em  nome de
pessoas que tenham, comprovadamente,  participado de atos de lesa-humanidade,
tortura ou violação de direitos humanos durante o período da ditadura militar.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.552/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo alterar o art. 2º da Lei nº 6.074, de 17 de abril de 1973, que altera o Decreto-
Lei nº 1.627, de 12 de janeiro de 1946.

Aprovada no 1º  turno,  com a Emenda nº 1,  a proposição retorna 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 do disposto no § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final
deste parecer, a redação do vencido, que o integra.

Fundamentação
Por meio 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  os  respectivos  estádios,  situados  no
Município de Belo Horizonte, para que essas instituições desenvolvessem o esporte e
incrementassem especificamente o desporto amadorista. Essas doações foram feitas
com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade, além da previsão da reversão
dos  imóveis  ao  patrimônio  do  doador  no  caso de extinção das pessoas jurídicas
donatárias.

Ocorre que, 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 ao América. Mediante o art. 2º dessa 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".



409
____________________________________________________________________________

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.

Na forma do vencido, o projeto de lei sob comento dá nova redação ao caput do art.
2º da mencionada Lei nº 6.074, de 1973, de modo a conceder ao donatário, in verbis,
"permissão para alienar o imóvel do seu patrimônio, constituído pelas áreas obtidas
por doação do Estado, com a condição de adquirir imóvel de igual área e valor, de
preferência  na  região  da  Pampulha,  que  deverá  ser  gravada  com  cláusula  de
inalienabilidade e impenhorabilidade”.

Não obstante o texto desse dispositivo estar de acordo com nota técnica exarada
pela  Secretaria  de  Estado  de  Casa Civil  e  de  Relações  Institucionais,  datada  de
30/1/2014,  e  atender  a  preceitos  constitucionais  e  legais  que  regem  a  matéria,
cumpre a esta comissão aprimorá-lo, conforme exposto a seguir.

Entendemos ser oportuno retirar-se do art.  2º  a exigência de que o imóvel  que
venha a  ser  adquirido  tenha área igual  à  do  que for  alienado.  Além da  evidente
dificuldade de se atender a esse requisito, deve-se levar em conta que, para que o
negócio em pauta atenda ao interesse público, basta que haja equivalência entre os
valores venais dos imóveis, pouco importando que suas áreas sejam ou não iguais.
Ademais, o valor do imóvel a ser adquirido pode ter valor igual ou superior ao daquele
que será alienado, sem prejuízo do referido interesse.

Consideramos também oportuno que seja dada ao donatário maior liberdade de
escolha do local do imóvel a ser adquirido; propomos, então, que este esteja situado
na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em  virtude  dessas  considerações  e  visando  atender  à  técnica  legislativa,
apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1 ao vencido no 1º
turno, que dá nova redação ao art. 1º do projeto.

No que tange à estrita competência desta comissão, nos termos do art. 102, inciso
VII, alínea "d", do Regimento Interno, qual seja a de analisar a repercussão financeira
das proposições, cumpre-nos reiterar a observação de que o projeto de lei em análise
não acarreta despesas para o erário e, consequentemente, não tem repercussão na
execução da lei orçamentária do Estado.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.552/2013 no

2º turno, com a Emenda nº 1 ao vencido no 1º turno, nos termos que se seguem.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do vencido no 1º turno a seguinte redação:
“Art. 1º - O caput do art. 2º da Lei nº 6.074, de 17 de abril de 1973, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 2º - Ao donatário de que trata o art. 1º é concedida permissão para alienar o

imóvel do seu patrimônio, constituído pelas áreas obtidas por doação do Estado, com
a  condição  de  adquirir  imóvel  de  valor  igual  ou  superior,  situado  na  Região
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  o  qual  será  gravado  com  cláusula  de
inalienabilidade e impenhorabilidade.”.”.

PROJETO DE LEI Nº 4.552/2013
(Redação do Vencido)

Altera 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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O caput do art. 2º da Lei nº 6.074, de 17 de abril de 1973, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 2º - Ao donatário mencionado no art. 1º é concedida permissão para alienar o

imóvel do seu patrimônio, constituído pelas áreas obtidas por doação do Estado, com
a condição de adquirir  imóvel  de  igual  área  e valor,  de  preferência  na  região  da
Pampulha,  que  deverá  ser  gravado  com  cláusula  de  inalienabilidade  e
impenhorabilidade.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Célio Moreira - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 2º 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 trecho rodoviário

e a autorizar o Poder Executivo a doá-lo ao Município de Vieiras.



411
____________________________________________________________________________

Aprovado em primeiro turno na forma original,  retorna o projeto para parecer de
segundo turno.

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 a autorizar sua doação ao Município de Vieiras.

Conforme  o  processo,  o  município  pretende  ampliar  seu  perímetro  urbano  às
margens da rodovia, prevê a construção no local 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.

A proposição estabelece que o bem será destinado à instalação de via urbana e
integrará  o  patrimônio  do  município,  bem  como  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.

A matéria é autorizativa, ficando à discricionariedade do Poder Executivo efetivar a
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.

Assim,  a  efetivação  da doação do referido  trecho,  caso aconteça,  não acarreta
despesas para o Estado e ainda permite economia, pois a responsabilidade por sua
manutenção passa para o município.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.683/2013, no segundo turno, na

forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Célio Moreira - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.937/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Lafayette de Andrada, esse projeto visa a autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Três Corações o imóvel que especifica.
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Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, 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 obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos, ao final deste parecer e
como parte integrante dele, a redação do vencido em 1º turno.

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.

Na redação do vencido em 1º turno, o nome do doador do imóvel foi alterado para
Fhemig, foi inserida contrapartida exigida pelo Conselho Curador daquela entidade e
foi adequada a descrição do imóvel.

Não havendo fato novo após a apreciação da matéria nesta comissão em 1º turno,
ratifica-se o entendimento anterior de que o projeto de lei em análise não acarreta
despesas para o Estado nem tem repercussão na Lei Orçamentária Anual.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.937/2014, no 2º turno, na forma do

vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Célio Moreira, relator - Lafayette de Andrada - Duarte Bechir.

PROJETO DE LEI Nº 4.937/2014
(Redação do Vencido)

Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao
Município de Três Corações o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  a  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -

autorizada a doar ao Município de Três Corações o imóvel com área 1.922.100m2
(um milhão novecentos e vinte e dois mil e cem metros quadrados), constituído de
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seis áreas conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado de imóvel com
área de 4.951.250m2 (quatro milhões novecentos e cinquenta e um mil duzentos e
cinquenta metros quadrados), situado no local onde funciona o Leprosário Santa Fé,
nesse Município, registrado sob o nº 4.645, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Três Corações.

§ 1º - O imóvel a que se refere o caput destina-se à expansão do aterro sanitário e
do minidistrito e à implementação de projetos sociais nas áreas de saúde, educação e
desenvolvimentos social e econômico.

§  2º  -  Em  contrapartida  à  doação  de  que  trata  esta  lei,  o  Município  de  Três
Corações fica responsável  pelo asfaltamento da via de acesso à Casa de Saúde
Santa Fé e das vias pertencentes à área interna da unidade, bem como pela sua
manutenção periódica.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)
ÁREA Nº 1 - 730.000m²
Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  99,  de  coordenadas  N

7603778,192m e E 477596,983m; deste segue confrontando com Fhemig -  GL19,
com os seguintes azimutes e distâncias: 136°20'40" e 59,884m até o vértice 100, de
coordenadas  N 7603734,866m e E 477638,323m;  deste  segue confrontando com
Fhemig - GL12, com os seguintes azimutes e distâncias: 208°56'28" e 182,234m até
o vértice 101,  de  coordenadas N 7603575,390m e E 477550,137m; 196°45'28"  e
220,550m até o vértice 102, de coordenadas N 7603364,206m e E 477486,547m;
184°14'55"  e  235,930m  até o  vértice  103,  de  coordenadas  N 7603128,924m e E
477469,068m;  193°14'14"  e  261,676m  até  o  vértice  104,  de  coordenadas  N
7602874,201m  e  E  477409,148m;  189°45'41"  e  305,487m  até  o  vértice  36,  de
coordenadas N 7602573,137m e E 477357,3541m; deste segue confrontando com
Prefeitura  Municipal  de  Três  Corações,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:
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238°03'55"  e  235,730m  até  o  vértice  37,  de  coordenadas  N  7602448,447m  e  E
477157,302m;  253°41'43"  e  423,835m  até  o  vértice  38,  de  coordenadas  N
7602329,457m  e  E  476750,513m;  276°05'11"  e  210,854m  até  o  vértice  39,  de
coordenadas  N 7602351,813m e E 476540,847m;  deste  segue confrontando com
bordo da Rodovia MG 862, com os seguintes azimutes e distâncias: 358°45'39" e
210,336m até o vértice 105, de coordenadas N 7602562,100m e E 476536,299m;
29°37'20"  e  481,729m  até  o  vértice  106,  de  coordenadas  N  7602980,869m  e  E
476774,407m;  34°49'16"  e  253,767m  até  o  vértice  107,  de  coordenadas  N
7603189,196m  e  E  476919,313m;  46°25'00"  e  329,045m  até  o  vértice  108,  de
coordenadas N 7603416,043m e E 477157,664m; 53°37'16" e 211,973m até o vértice
109, de coordenadas N 7603541,769m e E 477328,326m; 48°39'05" e 357,872m até
o vértice 99, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central  n°  -45°00'00"
WGr, tendo como datum o SAD-69 (Brasil). Todos os azimutes e distâncias, área e
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

ÁREA Nº 2 - 652.500m²
Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  100,  de  coordenadas  N

7603734,866m e E 477638,323m; deste segue confrontando com Fhemig - GL 19,
com os seguintes azimutes e distâncias: 134°01'35" e 224,850m até o vértice 110, de
coordenadas  N  7603578,598m  e  E  477799,994m;  100°36'50"  e  172,933m  até  o
vértice  111,  de  coordenadas  N  7603546,746m  e  E  477969,968m;  168°29'01"  e
66,782m  até  o  vértice  112,  de  coordenadas  N  7603481,308m  e  E 477983,301m;
59°17'50"  e  57,426m  até  o  vértice  113,  de  coordenadas  N  7603510,629m  e  E
478032,677m; deste segue confrontando com Fhemig -  GL 20,  com os seguintes
azimutes e distâncias: 185°43'33" e 250,026m até o vértice 114, de coordenadas N
7603261,851m  e  E  478007,732m;  254°01'51"  e  372,769m  até  o  vértice  115,  de
coordenadas  N  7603159,295m  e  E  477649,348m;  189°01'13"  e  288,705m  até  o
vértice  116,  de  coordenadas  N  7602874,161m  e  E  477604,085m;  210°16'51"  e
294,594m até o vértice 117, de coordenadas N 7602619,760m e E 477455,538m;
161°11'06"  e  206,668m até  o  vértice  118,  de  coordenadas  N 7602424,136m e E
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477522,192m;  121°13'21"  e  335,337m  até  o  vértice  119,  de  coordenadas  N
7602250,309m  e  E  477808,959m;  208°23'19"  e  231,549m  até  o  vértice  120,  de
coordenadas  N  7602046,605m  e  E  477698,869m;  229°50'57"  e  249,095m  até  o
vértice  121,  de  coordenadas  N  7601885,988m  e  E  477508,474m;  247°46'14''  e
314,001m até o vértice 122, de coordenadas N 7601767,196m e E 477217,811m;
219°05'06"  e  323,625m  até o  vértice  123,  de  coordenadas  N 7601515,995m e E
477013,774m;  308°28'38"  e  279,273m  até  o  vértice  124,  de  coordenadas  N
7601689,759m e E 476795,143m; deste segue confrontando com Sr. Antônio, com os
seguintes  azimutes  e  distâncias:  22°46'36"  e  98,772m  até  o  vértice  29,  de
coordenadas N 7601780,829m e E 476833,381m; 33°43'60" e 81,697m até o vértice
30, de coordenadas N 7601848,771m e E 476878,750m; 10°25'00" e 272,898m até o
vértice  31,  de  coordenadas  N  7602117,171m  e  E  476928,092m;  deste  segue
confrontando com Prefeitura Municipal de Três Corações, com os seguintes azimutes
e  distâncias:  105°26'21"  e  398,104m  até  o  vértice  32,  de  coordenadas  N
7602011,190m  e  E  477311,830m;  106°08'05"  e  114,887m  até  o  vértice  33,  de
coordenadas N 7601979,263m e E 477422,192m; 24°55'47" e 370,743m até o vértice
34, de coordenadas N 7602315,462m e E 477578,462m; 295°25'12" e 162,715m até
o  vértice  35,  de  coordenadas  N  7602385,307m  e  E  477431,500m;  338°27'30"  e
201,935m até  o  vértice  36,  de  coordenadas  N 7602573,137m e E 477357,354m;
deste  segue  confrontando  com  Fhemig  -  GL  11,  com  os  seguintes  azimutes  e
distâncias: 9°45'41"e 305,487m até o vértice 104, de coordenadas N 7602874,201m e
E  477409,148m;  13°14'14"  e  261,676m  até  o  vértice  103,  de  coordenadas  N
7603128,924m  e  E  477469,068m;  4°14'55"  e  235,930m  até  o  vértice  102,  de
coordenadas N 7603364,206m e E 477486,547m; 16°45'28" e 220,550m até o vértice
101, de coordenadas N 7603575,390m e E 477550,137m; 28°56'28" e 182,234m até
o vértice 100, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central  n°  -45°00'00"
WGr, tendo como datum o SAD-69 (Brasil). Todos os azimutes e distâncias, área e
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

ÁREA Nº 3 - 351.600m²
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Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  12,  de  coordenadas  N
7604315,391m  e  E  478604,851m;  deste  segue  confrontando  com  Roberto  Iemini
Rezende,  com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  104°34'46"  e  220,915m até  o
vértice  13,  de  coordenadas  N  7604259,782m  e  E  478818,653m;  180°01'06"  e
279,764m até  o  vértice  14,  de  coordenadas  N 7603980,018m e E 478818,564m;
244°45'38"  e  302,127m  até  o  vértice  15,  de  coordenadas  N  7603851,190m  e  E
478545,280m;  270°06'06"  e  142,586m  até  o  vértice  16,  de  coordenadas  N
7603851,443m e E 478402,694m; deste segue confrontando com margem direita do
córrego, seguindo à jusante, com os seguintes azimutes e distâncias: 225°38'22" e
469,625m até  o  vértice  17,  de  coordenadas  N 7603523,095m e E 478066,933m;
deste segue confrontando com linha férrea, com os seguintes azimutes e distâncias:
314°01'19"  e  145,190m  até o  vértice  133,  de  coordenadas  N 7603623,992m e E
477962,531m;  290°56'24"  e  193,822m  até  o  vértice  134,  de  coordenadas  N
7603693,262m  e  E  477781,509m;  347°49'48"  e  177,364m  até  o  vértice  135,  de
coordenadas N 7603866,641m e E 477744,119m; 42°36'28" e 173,685m até o vértice
136, de coordenadas N 7603994,474m e E 477861,700m; deste segue confrontando
com bordo da Rodovia MG 862, com os seguintes azimutes e distâncias: 92°34'49" e
355,097m até o vértice 137, de coordenadas N 7603978,489m e E 478216,437m;
55°38'26"  e  316,275m  até  o  vértice  138,  de  coordenadas  N  7604156,989m  e  E
478477,526m; 38°47'34" e 203,231m até o vértice 12, ponto inicial da descrição deste
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao Meridiano Central n° -45°00'00" WGr, tendo como datum o SAD-69 (Brasil). Todos
os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de preço UTM.

ÁREA Nº 4 - 75.900m²
Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  8,  de  coordenadas  N

7604373,434m e E 478186,137m; deste segue confrontando com Vicente de Paula
Silva, com os seguintes azimutes e distâncias: 94°55'18" e 89,197m até o vértice 9,
de coordenadas N 7604365,782m e E 478275,005m; deste segue confrontando com
Fhemig - GL16, com os seguintes azimutes e distâncias: 175°16'16" e 316,326m até
o  vértice  129,  de  coordenadas  N  7604050,533m  e  E  478301,083m;  deste  segue
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confrontando  com  Fhemig  -  GL18,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:
259°22'32"  e  181,821m  até o  vértice  130,  de  coordenadas  N 7604017,010m e E
478122,379m;  272°17'45"  e  220,778m  até  o  vértice  131,  de  coordenadas  N
7604025,854m e E 477901,778m; deste segue confrontando com linha férrea, com os
seguintes  azimutes  e  distâncias:  45°00'03"  e  286,510m  até  o  vértice  132,  de
coordenadas N 7604228,445m e E 478104,375m; 29°25'10" e 166,454m até o vértice
8, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas
estão  georreferenciadas  ao  Sistema  Geodésico  Brasileiro  e  encontram-se
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central  n°  -45°00'00"
WGr, tendo como datum o SAD-69 (Brasil). Todos os azimutes e distâncias, área e
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

ÁREA Nº 5 - 55.800m²
Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no vértice  9,  de  coordenadas  N

7604365,782m e E 478275,005m; deste segue confrontando com Moacir Megda, com
os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  96°33'34"  e  257,922m  até  o  vértice  10,  de
coordenadas  N 7604336,318m e E 478531,238m;  deste  segue confrontando com
Vivaldi  Otávio  Ferreira,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  115°17'44''  e
47,947m até o vértice 11, de coordenadas N 7604315,831m e E 478574,587m; deste
segue confrontando com bordo da Rodovia MG 862, com os seguintes azimutes e
distâncias:  225°52'21"  e  381,035m  até  o  vértice  129,  de  coordenadas  N
7604050,533m e E 478301,083m; deste segue confrontando com Fhemig -  GL16,
com os seguintes azimutes e distâncias: 355°16'16" e 316,326m até o vértice 9, ponto
inicial  da  descrição  deste  perímetro.  Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n° -45°00'00" WGr, tendo como
datum o SAD-69 (Brasil).  Todos os azimutes e distâncias,  área e perímetro foram
calculados no plano de projeção UTM.

ÁREA Nº 6 - 56.300m²
Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  150,  de  coordenadas  N

7605265,954m e E 477349,026m; deste segue confrontando com Sanatório Santa Fé
- Três Corações, com os seguintes azimutes e distâncias: 133°42'59" e 122,878m até
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o vértice 151,  de  coordenadas N 7605181,034m e E 477437,838m; 192°12'26"  e
27,953m até  o  vértice  152,  de  coordenadas  N 7605153,708m e E 477431,927m;
279°56'42"  e  42,763m  até  o  vértice  153,  de  coordenadas  N  7605161,094m  e  E
477389,806m;  245°07'02"  e  144,259m  até  o  vértice  154,  de  coordenadas  N
7605100,395m  e  E  477258.939m;  222°52'07"  e  83,636m  até  o  vértice  155,  de
coordenadas  N  7605039,097m  e  E  477202,040m;  188°58'13"  e  193,797m  até  o
vértice  156,  de  coordenadas  N  7604847,670m  e  E  477171,822m;  198°00'18"  e
114,888m até o vértice 157, de coordenadas N 7604738,408m e E 477136,310m;
334°38'57"  e  91,767m  até  o  vértice  158,  de  coordenadas  N  7604821,339m  e  E
477097,020m;  13°04'31"  e  107,854m  até  o  vértice  159,  de  coordenadas  N
7604926,397m  e  E  477121,419m;  356°24'26"  e  118,544m  até  o  vértice  160,  de
coordenadas N 7605044,708m e E 477113,991m; 34°32'45" e 144,642m até o vértice
161, de coordenadas N 7605163,846m e E 477196,012m; 49°01'19" e 133,183m até
o  vértice  162,  de  coordenadas  N  7605251,183m  e  E  477296,560m;  74°16'35"  e
54,505m  até  o  vértice  150,  ponto  inicial  da  descrição  deste  perímetro.  Todas  as
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro
e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central
n°  -45°00'00''  WGr,  tendo  como  datum  o  SAD-69  (Brasil).  Todos  os  azimutes  e
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.069/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.069/2014, de autoria do governador do Estado, que autoriza a
abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  da
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno único, com as
Emendas nos 1 e 2.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.069/2014
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal  do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais, até o limite de R$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);

II - investimentos, até o valor de R$1.674.610,32 (um milhão seiscentos e setenta e
quatro mil seiscentos e dez reais e trinta e dois centavos).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:
I  -  do  excesso  de  arrecadação  de  recursos  de  Convênios,  Acordos  e  Ajustes

provenientes da União e suas entidades relativo ao Convênio nº 50/2010, firmado em
30 de junho de 2010 entre a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais  e o
Ministério da Justiça, no valor de R$89.781,25 (oitenta e nove mil setecentos e oitenta
e um reais e vinte e cinco centavos);

II  -  do  superávit  financeiro  de  recursos  de  Convênios,  Acordos  e  Ajustes
provenientes da União e suas entidades relativo ao convênio a que se refere o inciso
I, no valor de R$1.318.515,77 (um milhão trezentos e dezoito mil quinhentos e quinze
reais e setenta e sete centavos);

III  -  do  superávit  financeiro  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados  para
contrapartida prevista no convênio a que se refere o inciso I, no valor de R$31.822,35
(trinta e um mil oitocentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos);

IV  -  do  excesso de arrecadação de recursos  de  Convênios,  Acordos  e  Ajustes
provenientes  da  União  e  suas  entidades  relativo  ao  Convênio  nº  777.124/2012,
firmado em 28 de dezembro de 2012 entre a Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, no valor de
R$6.374,86 (seis mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos);

V  -  do  superávit  financeiro  de  recursos  de  Convênios,  Acordos  e  Ajustes
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provenientes da União e suas entidades relativo ao convênio a que se refere o inciso
IV, no valor de R$199.300,00 (cento e noventa e nove mil e trezentos reais);

VI  -  do  superávit  financeiro  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados  para
contrapartida  prevista  no  convênio  a  que  se  refere  o  inciso  IV,  no  valor  de
R$12.272,00 (doze mil duzentos e setenta e dois reais);

VII  -  do  excesso  de  arrecadação  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados  para
contrapartida prevista no convênio a que se refere o inciso IV, no valor de R$402,21
(quatrocentos e dois reais e vinte e um centavos);

VIII - do superávit financeiro de Recursos Ordinários para contrapartida prevista no
convênio a que se refere o inciso IV, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais);

IX - do excesso de arrecadação de Recursos Ordinários para contrapartida prevista
no convênio a que se refere o inciso IV, no valor de R$191,12 (cento e noventa e um
reais e doze centavos);

X - do superávit  financeiro de Recursos Diretamente Arrecadados da Defensoria
Pública do Estado de Minas Gerais, no valor de R$59.922,45 (cinquenta e nove mil
novecentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos);

XI  -  do  excesso  de  arrecadação  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados  da
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no valor de R$ 3.104.493,67 (três
milhões cento e quatro mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e sete
centavos);

XII - do superávit financeiro de recursos de Doações de Pessoas, de Instituições
Privadas ou do Exterior a Órgãos e Entidades do Estado da Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais, no valor de R$2.175,50 (dois mil cento e setenta e cinco
reais e cinquenta centavos);

XIII  -  do  superávit  financeiro  de  recursos  de  Alienação  de  Bens  de  Entidades
Estaduais da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no valor de R$2.700,00
(dois mil e setecentos reais);

XIV - do excesso de arrecadação da receita de Operações de Crédito Contratuais,
no valor de R$1.312.200,00 (um milhão trezentos e doze mil e duzentos reais);

XV -  da  anulação de dotação orçamentária de Recursos  Ordinários  do  Tesouro
Estadual da atividade de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado de
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Minas Gerais, no valor de R$145.800,00 (cento e quarenta e cinco mil e oitocentos
reais).

Art. 3° - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da
República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio
de 2000.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.164/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.164/2014, de autoria da Mesa da Assembleia, que dispõe
sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Assembleia
Legislativa referente ao ano de 2014, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.164/2014
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
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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 Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Tiago Ulisses.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2014

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 5.468, DE 8 DE MAIO DE 2014

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de
brinquedos, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu
promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte
mineiro do setor de fabricação de brinquedos, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763,
de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por meio
da Mensagem n° 628/2014.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio  da  Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos  8 de  maio  de  2014;  226º  da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.469, DE 8 DE MAIO DE 2014
Ratifica  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  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.

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 econômico de fabricação e montagem de bicicletas e triciclos não
motorizados  e  motocicletas,  nos  termos  do  art.  225  da  Lei  nº  6.763,  de  26  de
dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da
Mensagem nº 615/2014.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio  da  Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos  8 de  maio  de  2014;  226º  da
Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.470, DE 8 DE MAIO DE 2014
Ratifica  a  concessão de regime especial  de  tributação ao setor  da  indústria  de

produtos químicos, 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  da  indústria  de  produtos  químicos  signatário  de  protocolo  de
intenções  com  o  Estado,  nos  termos  do  art.  225-A da  Lei  nº  6.763,  de  26  de
dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da
Mensagem nº 619/2014.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio  da  Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos  8 de  maio  de  2014;  226º  da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.471, DE 8 DE MAIO DE 2014
Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

artefatos de borracha, 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 artefatos de borracha, nos termos do art. 225-A da
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Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos
encaminhada por meio da Mensagem nº 614/2014.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio  da  Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos  8 de  maio  de  2014;  226º  da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATAS
ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 7/5/2014
Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Rômulo Viegas

Sumário: Comparecimento  -  Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente):  Atas - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 5.199 e
5.200/2014 - Requerimentos nºs 7.829 a 7.900/2014 - Requerimentos do deputado
Rômulo Veneroso e da deputada Liza Prado -  Comunicações:  Comunicações das
Comissões de Turismo (2), da Pessoa com Deficiência, de Segurança Pública, de
Administração Pública, do Trabalho, de Assuntos Municipais, de Transporte, de Meio
Ambiente  e  de  Saúde  -  Questão  de  Ordem  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos
deputados Cabo Júlio  e Sargento Rodrigues -  Questão de Ordem; chamada para
recomposição do número regimental; existência de quórum para a continuação dos
trabalhos - 2ª Parte (Ordem do Dia):  1ª Fase:  Abertura de Inscrições - Acordo de
Líderes;  Decisão da Presidência  -  Comunicação da  Presidência  -  Designação  de
Comissões: Comissões Especiais para Emitir Parecer sobre as Indicações nºs 98, 99
e 100/2014 - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento
da deputada Liza Prado; deferimento - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.164/2014; encerramento da discussão;
discursos  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Durval  Ângelo,  Rogério  Correia  e
Adelmo Carneiro Leão; votação nominal do projeto; aprovação; Declaração de Voto -
Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redação Final
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dos  Projetos  de  Lei  nºs  5.069  e  5.164/2014;  aprovação;  Declarações  de  Voto  -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Moreira - Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - 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 - Deiró Marra - Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio
Cherem - Fred Costa - Gil  Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Inácio  Franco  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -
Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes
- Paulo Lamac - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela
Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h8min, 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 duas reuniões anteriores.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Atas
- O deputado Célio Moreira, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente -  Não havendo correspondência a ser  lida,  a  presidência passa a
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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 5.199/2014

Altera a Lei nº 14.184, de 31/1/2002, que dispõe sobre os impressos de uso geral
no Serviço Público do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:
“Art. ... - Ficam os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e

o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  obrigados  a  incluir  no  formato  fundamental  dos
impressos de uso geral no Serviço Público do Estado a reprodução do art. 73, caput e
§ 2º, da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Art. ... - Para fins do disposto nesta lei, são considerados impressos todos os papéis
e cartolinas que tenham sido submetidos a qualquer trabalho de natureza gráfica,
seja qual for a forma de apresentação: folhas, blocos, cadernos, livros e fichas, que
se destinam à utilização de correspondência, registros ou formulários, bem como os
envelopes e capas de processos e de documentos.

Art.  ...  -  A padronização,  objeto  desta  lei,  será  exigida  em todas  as  formas  de
aquisição de impressos, devendo, obrigatoriamente, constar dos pedidos cláusula de
inteira submissão aos padrões fixados.

Parágrafo  único  -  As  autoridades  competentes  para  promover  a  aquisição  de
material e os funcionários encarregados de seu recebimento serão responsabilizados
pela inobservância desta lei.

Art. ... - Os impressos existentes em estoque, com as características atuais e em
desconformidade com esta lei, poderão ainda ser utilizados até sua extinção.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Pretende-se  com  este  projeto  de  lei  fazer  constar  nos  impressos

públicos a reprodução do art. 73 da Carta Estadual, tendo em vista sua importância.
O mencionado dispositivo é aquele que informa a sociedade quanto ao seu direito
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de ter um governo honesto, obediente à lei e eficaz, além da garantia de manter-se
correta  e  oportunamente  informada de  ato,  fato  ou  omissão,  imputáveis  a  órgão,
agente político, servidor público ou empregado público.

Nesse sentido, fazer constar dos impressos públicos tais prerrogativas é alertar a
sociedade  quanto  a  sua  existência  e  possibilidade  de  cobrança,  permitindo  um
controle externo eficaz e coerente com os anseios populares.

Tendo  em  vista  a  importância  da  matéria,  peço  o  apoio  dos  ilustres  pares  à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.200/2014
Dispõe sobre a inclusão, no Anexo da Lei nº 21.100, de 30 de dezembro de 2013,

dos imóveis que menciona.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam incluídos no Anexo da Lei nº 21.100, de 30 de dezembro de 2013, os

seguintes imóveis:
*  -  O  quadro  contendo  os  imóveis  incluídos  no  Anexo  da  Lei  nº  21.100,  de

30/12/2013, foi publicado no Diário do Legislativo, de 9.5.2014.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2014.
Ulysses Gomes
Justificação: Em 2010 foi criada comissão especial  nesta Casa para proceder a

estudos  e  apresentar  propostas  para  a  regularização  patrimonial  dos  imóveis  da
extinta MinasCaixa, constantes no Anexo I da Lei nº 13.439, de 30/12/1999, problema
que já se arrastava há mais de 26 anos sem solução e trazendo grande sofrimento
para o seus moradores, que de tempos em tempos recebiam um técnico enviado pela
MGI, para avaliação dos imóveis para realização de leilão.

Durante o funcionamento da comissão especial, constatou-se que “para o Estado,
as  providências  atinentes à  transformação desses  imóveis  em recursos  são mais
onerosas que o próprio resultado que isso tem trazido. O Estado é muito onerado na
gestão desses ativos, com os leilões e com as avaliações desses imóveis. Tem-se um



429
____________________________________________________________________________

custo considerável”, segundo o Sr. Kleber Antônio dos Campos, superintendente da
Central de Operações Oficiais de Crédito da Secretaria de Estado de Fazenda.

Com  base  nas  informações  obtidas  no  decorrer  dos  trabalhos,  a  comissão
recomendou o envio de uma proposta de projeto de lei ao governador do Estado de
Minas  Gerais,  para  ser  posteriormente  apresentado  à  Assembleia  Legislativa  do
Estado de Minas  Gerais,  por  iniciativa  do  governador  do  Estado,  beneficiando os
imóveis constantes no Anexo I.

Finalmente, em dezembro de 2013 é sancionada a Lei nº 21.100, autorizando o
Poder Executivo a doar aos respectivos ocupantes, detentores da posse precária, os
imóveis  que integram  os  ativos  patrimoniais  de  propriedade do  Estado  de  Minas
Gerais,  advindos  da  extinta  Caixa  Econômica  do  Estado  de  Minas  Gerais  -
MinasCaixa, relacionados no Anexo. No entanto, para nossa surpresa, cinco imóveis
do Município de Itajubá, relacionados no Anexo I da Lei nº 13.439, de 30/12/1999, não
foram  incluídos  no  Anexo  da Lei  nº  21.100,  e  as  famílias  que  os  ocupam  estão
ameaçadas de perder sua moradia.

Convém informar que esses imóveis e seus ocupantes se enquadram nos critérios
previstos na referida lei, com avaliações feitas para o último leilão - posteriormente
suspenso por determinação do governador do Estado - variando entre R$17.000,00 e
R$34.000,00.

Relatório realizado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Núcleo de
Defesa da Mulher, de Itajubá, vem corroborar a situação de risco social vivida por
uma  família  ocupante  de  um  dos  imóveis  que  serão  leiloados,  caso  não  seja
aprovado este projeto de lei .

Solicitamos  aos  nobres  pares  urgência  na  tramitação  desta  matéria,  antes  da
realização do próximo leilão, previsto pela MGI para meados de 2014.

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

REQUERIMENTOS
Nº  7.829/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário  de Transportes pedido de informações para que envie
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cópia do projeto do Terminal Metropolitano Bernardo Monteiro, com detalhamento dos
itens de acessibilidade. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  7.830/2014,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso ao Sr. Eduardo Marson, presidente da Helibras, pelo título
de Personalidade do Ano 2014 a ele atribuído pela Câmara do Comércio do Brasil na
França, em virtude de sua contribuição para o fortalecimento das relações entre a
França e o Brasil. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 7.831/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 6ª CIA PM
IND MAT, pela prisão de seis suspeitos e pela apreensão de armas de fogo na zona
rural de Cambuquira, em 30/4/2014. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.832/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Santa  Rita  do  Sapucaí  pelo  121º
aniversário desse município.

Nº 7.833/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de  congratulações  com a  Prefeitura  Municipal  de  Barroso pela  conquista  do
Prêmio  Nacional  de  Educação  Fiscal  Edição  2013  com  o  projeto  Impostos,
Transparência, Participação e Prosperidade. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos
Municipais.)

Nº 7.834/2014, do deputado Hélio Gomes, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  revogação  da  taxa  de
renovação do licenciamento anual de veículos cobrada junto com o IPVA, uma vez
que  a  referida  taxa,  da  forma  como  foi  criada,  desrespeitou  dispositivo  da
Constituição Estadual. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº  7.835/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria  Municipal de Assistência Social  de Ribeirão das Neves
pedido de providências para verificar as denúncias de violência doméstica relatadas
na 4ª Reunião Ordinária por Fabiana Cruzelina da Silva, filha da Sra. Serafina Gomes
da Silva, residente nesse município. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 7.836/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
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voto de congratulações com a Rádio Paraisópolis pelos 60 anos de sua fundação. (-
À Comissão de Transporte.)

Nº 7.837/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
ao presidente da Cemig pedido de informações para que envie cópia do protocolo de
intenções  e  de  outros  acordos  firmados  por  essa  empresa  com  a  Empresa  Sul
Americana de Metais S.A., relacionados com o projeto Vale do Rio Pardo. (- À Mesa
da Assembleia.)

Nº  7.838/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Chefia da Polícia Civil  pedido de
providências para a avaliação da possibilidade da transferência do plantão da Polícia
Civil  de  Betim  para  Mateus  Leme  ou  Juatuba  e  da  implantação  de  um  plantão
regionalizado em Juatuba.

Nº  7.839/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Cemig  pedido  de providências  para  a  instalação de lâmpadas de
mercúrio nos locais com maior incidência de criminalidade em Mateus Leme.

Nº  7.840/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social, ao Comando-Geral da PMMG e à Chefia
da Polícia Civil pedido de providências para a melhoria das condições de segurança
pública em Mateus Leme, incluindo-se o aumento do efetivo das Polícias Militar e
Civil e outras medidas relacionadas com a segurança pública.

Nº  7.841/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Cemig pedido de providências para a melhoria da iluminação pública
dos Bairros Dona Clara, Jaraguá, Aeroporto e adjacências e para a manutenção da
poda das árvores nessa região.

Nº  7.842/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  às  Secretarias  de  Defesa  Social  e  de  Planejamento  pedido  de
providências com vistas ao aumento do efetivo das Polícias Militar e Civil e a outras
medidas relacionadas com a seguranção pública nos Bairros Dona Clara, Jaraguá,
Aeroporto e adjacências, em Belo Horizonte.

Nº  7.843/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  às  Secretarias  de  Defesa  Social  e  de  Planejamento  pedido  de
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providências para que seja criada uma fração militar da 16ª Companhia da Polícia
Militar  para  atender  a  região  dos  Bairros  Dona  Clara,  Jaraguá,  Aeroporto  e
adjacências,  em  Belo  Horizonte,  e  para  que  seja  considerada  a  possibilidade  de
instalação de uma nova companhia da Polícia Militar nessa região.

Nº  7.844/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Juízo e à Promotoria de Justiça da Vara da Infância e da Juventude
da  Comarca  de  Itaúna  pedido  de  providências  para  a  apuração  da  autoria  das
ameaças e dos atos de afronta aos policiais militares por meio de pichação em muros
em Itaúna e para a punição dos responsáveis.

Nº  7.845/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da PMMG pedido de providências para que,  em
ação conjunta com a Polícia Civil, apure a autoria das ameaças e dos atos de afronta
aos policiais militares por meio de pichação em muros em Itaúna e para a punição
dos responsáveis.

Nº  7.846/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que o 2° Pelotão
da Polícia Militar, com sede em Santa Maria do Suaçuí, pertencente à 46ª Companhia
da 25ª Companhia Independente, seja elevado à condição de companhia.

Nº  7.847/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para dar celeridade
no envio a esta Casa de mensagem contendo projeto de lei que permita o aumento
do abono de permanência de 30% para 50%, que está em estudo na Secretaria de
Desenvolvimento Social.

Nº  7.848/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para dar celeridade
no envio a esta Casa de mensagem contendo projeto de lei que permita o aumento
do abono de reconvocação de 30% para 50%, que está em estudo na Secretaria de
Desenvolvimento Social.

Nº  7.849/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para reforçar o
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policiamento próximo à PUC Minas do Barreiro, em Belo Horizonte, mormente nos
horários de início e término das aulas do turno noturno.

Nº  7.850/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil  pedido de providências  para que realize  a
apuração dos fatos que envolvem ocorrência na qual o Sd. PM Ciro Cézar Oliveira
Nésio e duas outras pessoas, Bruno Gomes Freire e Cláudia Oliveira Menezes, foram
baleados no estabelecimento Café do Carmo, no Bairro Sion, em Belo Horizonte.

Nº  7.851/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa
do  Meio  Ambiente  pedido  de  providências,  acompanhado  do  relatório  da  visita
realizada por essa comissão à região do Mimoso, em Montes Claros, para estudar as
possibilidades de suspensão da licença ambiental para instalação de aterro sanitário
concedida  à  empresa  Viasolo  Engenharia  Ambiental  e  agendar  reunião  com
moradores  e  representantes  dessa  comissão  e  de  movimentos  sociais,  com  a
finalidade de discutir o problema.

Nº  7.852/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  presidente  da  República  e  à  Presidência  da  Funai  pedido  de
providências para que seja concluído o processo de reunificação e demarcação do
território dos maxacalis.

Nº  7.853/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhada ao governador do Estado manifestação de apoio pela recondução do
Sr. Rodrigo Xavier da Silva ao cargo de ouvidor de polícia do Estado.

Nº  7.854/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Presidência  e  à  Corregedoria  do  Tribunal  de  Justiça  pedido  de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 9ª Reunião Ordinária dessa
comissão, para apuração das denúncias de abuso de poder na conduta das oficialas
de justiça Juliana e Vera Lúcia Amaral Rodrigues Chaves em ações de reintegração
de  posse  nos  Bairros  Bela  Fama,  Nova  Suíça,  Galo,  Honório  Bicalho  e  Nossa
Senhora de Fátima, em Nova Lima.

Nº  7.855/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando da 1ª Companhia Independente da PMMG em Nova Lima
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pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  9ª  Reunião
Ordinária  dessa  comissão,  para  apuração  das  denúncias  nela  apresentadas  e
recomendação de cautela no cumprimento das ordens de reintegração de posse nos
Bairros Bela Fama, Nova Suíça, Galo, Honório Bicalho e Nossa Senhora de Fátima,
em Nova Lima.

Nº  7.856/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana pedido de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 9ª Reunião Ordinária dessa
comissão, para realização de estudo sobre a situação fundiária em Nova Lima, com
dados  sobre  a propriedade de terras,  devido aos atuais  conflitos  relacionados  ao
direito à moradia no município.

Nº  7.857/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral, à Ouvidoria e à Corregedoria da PMMG pedido de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 9ª Reunião Ordinária dessa
comissão, para apuração de possível abuso de poder na conduta do Sgt. PM Silveira
em  ações  de  reintegração  de  posse  nos  Bairros  Bela  Fama,  Nova  Suíça,  Galo,
Honório Bicalho e Nossa Senhora de Fátima, em Nova Lima.

Nº  7.858/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando da 11ª Região de Polícia Militar em Montes Claros pedido
de  providências  para  suspensão  das  ações  de  desapropriação  ou  despejo  de
moradores do Bairro Vila  Santa Cruz e para o cumprimento da Lei nº  13.604,  de
2000,  que  trata  do  acompanhamento,  por  comissão  especial,  dos  processos  de
desocupação de áreas com assentamento rural ou urbano no Estado.

Nº  7.859/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Coordenadoria  das  Promotorias  de  Justiça  de  Habitação  e
Urbanismo pedido de providências para a apuração de denúncias de irregularidades
e violação de direitos no despejo e na demolição de casas de moradores dos Bairros
Vila Atlântida e Alterosa, em Montes Claros; as notas taquigráficas da 8ª Reunião
Extraordinária dessa comissão e documentos que contêm relatos de moradores do
Bairro Vila Atlântida.

Nº  7.860/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
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encaminhados à Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, pedido de providências para que se verifique se pertencem à
União os terrenos dos Bairros Vila Atlântida e Alterosa, em Montes Claros, e, se for o
caso, se avalie a possibilidade da disponibilização dessas áreas para regularização
fundiária  urbana;  e  as  notas  taquigráficas  da  8ª  Reunião  Extraordinária  dessa
comissão.

Nº  7.861/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Regional  pedido  de  providências
para que se verifique se pertencem ao Estado os terrenos dos Bairros Vila Atlântida e
Alterosa,  em  Montes  Claros,  e,  se  for  o  caso,  se  avalie  a  possibilidade  da
disponibilização  dessas  áreas  para  regularização  fundiária  urbana;  e  as  notas
taquigráficas da 8ª Reunião Extraordinária dessa comissão.

Nº  7.862/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Prefeitura Municipal de Montes Claros pedido de providências para a
suspensão  dos  processos  de  despejo  nos  Bairros  Vila  Atlântida  e  Alterosa  e  o
agendamento  de  reunião  com  moradores  desses  bairros  e  representantes  dessa
comissão, da Câmara Municipal de Montes Claros, do Ministério Público e do Parque
Estadual  Lapa  Grande,  para  discussão  do  problema  e  o  estabelecimento  de
negociação; e as notas taquigráficas da 8ª Reunião Extraordinária dessa comissão.

Nº  7.863/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados ao Comando-Geral e à Corregedoria-Geral da PMMG e ao Comando
da 11ª Região de Polícia Militar pedido de providências para a apuração de denúncias
de violação de direitos humanos apresentadas na 8ª Reunião Extraordinária dessa
comissão,  especialmente  no  que  se  refere  às  ações  de  despejo  realizadas  nos
Bairros Vila Atlântida e Alterosa, em Montes Claros; e as notas taquigráficas dessa
reunião.

Nº  7.864/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências com vistas à
reavaliação dos critérios para a concessão de licença para instalação, pela empresa
Viasolo  Engenharia  Ambiental,  de  aterro  sanitário  na  localidade  de  Mimoso,  em
Montes  Claros;  à  suspensão  da  implementação  do  empreendimento  e  ao
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agendamento  de  reunião  com moradores  e  representantes  dessa comissão e  de
movimentos  sociais  para  discussão  do  problema;  e  o  relatório  da  visita  dessa
comissão a essa localidade.

Nº 7.865/2014, das Comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular, em
que solicita sejam encaminhados às Secretarias de Trabalho e de Educação pedido
de providências com vistas ao atendimento de solicitação de vaga em instituição de
ensino  adaptada para  pessoas com deficiência visual,  moradia  e apoio  financeiro
para Paulo Janiel Gusmão; e a documentação que menciona.

Nº  7.866/2014,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado e à Secretaria de Educação pedido de providências para a
reconsideração  da  exoneração  da  Sra.  Iraceníria  Fernandez  Silva  do  cargo  de
diretora do Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernândez.

Nº  7.867/2014,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado pedido de providências para a revisão da Resolução nº 2.442,
de 7/11/2013,  da Secretaria  de Educação,  que reduz o número de servidores do
Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernândez.

Nº  7.868/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  com  vistas  à
agilização  da  realização  de  concurso  público  para  provimento  de  cargos
administrativos, de extensionista agropecuário e de bem-estar social e de servente na
Emater-MG.

Nº  7.869/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  do  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  a
regulamentação e operacionalização do Cadastro Ambiental Rural.

Nº  7.870/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Fazenda  pedido  de  providências  para  o
aperfeiçoamento  do  acesso  ao  Sistema  Integrado  de  Administração  da  Receita
Estadual para permitir que as pessoas com deficiência obtenham as informações e
formulários  necessários  para  a  solicitação  de  isenção  do  ICMS  na  aquisição  de
veículos.

Nº  7.871/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Agência Nacional de Transportes Terrestres e à Secretaria Nacional
de Transporte e da Mobilidade Urbana pedido de providências com vistas ao envio de
recomendação às empresas concessionárias e permissionárias de transporte coletivo
rodoviário a fim de que garantam o cumprimento do prazo estabelecido pelo Decreto
Federal nº 5.296, de 2004, para a implantação da acessibilidade na frota de veículos
e na infraestrutura desse transporte.

Nº  7.872/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Detran-MG pedido de providências para a inclusão em seu site de
informações  sobre  os  procedimentos  para  a  solicitação  de  isenção  do  ICMS  na
aquisição de veículos automotores por pessoas com deficiência.

Nº  7.873/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  BHTrans  pedido  de  providências  para  que  seja  garantida  a
acessibilidade em todas as linhas de ônibus do município e para que seja incluído
ponto de ônibus da linha 4108 em frente à Associação Mineira de Reabilitação.

Nº  7.874/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Fazenda  pedido  de  providências  para  a
disponibilização, em seu  site, dos dados quantitativos sobre a isenção do ICMS na
aquisição de veículos para pessoa com deficiência.

Nº  7.875/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  da  Fazenda  pedido  de  providências  para  que  seja
substituída a expressão "portadores de  deficiência"  pela  expressão "pessoas com
deficiência" em seu site, em atendimento às convenções internacionais sobre direitos
da pessoa com deficiência.

Nº  7.876/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que seja garantido
o agendamento de consulta com especialistas e seja agilizada a emissão do laudo de
avaliação para que a pessoa com deficiência possa solicitar a isenção de ICMS na
aquisição de veículo adaptado.

Nº  7.877/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências com vistas à isenção
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do ICMS para equipamentos de adaptação de automóveis para pessoas portadoras
de deficiência, condutoras ou não.

Nº  7.878/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para a agilização
da análise e da aprovação do plano de cargos, salários e carreiras da Emater-MG.

Nº 7.879/2014, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao Dnit,
ao DER-MG e ao DER-SP pedido de providências para a ampliação da capacidade
dos trechos rodoviários entre Cruzeiro (SP) e São Lourenço, bem como da Rodovia
BR-354 entre a BR-116 e Caxambu.

Nº  7.880/2014,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais pedido de providências
para a reforma do Observatório Centauro, em Cambuquira.

Nº 7.881/2014,  da  Comissão de Turismo,  em que solicita  seja  encaminhado ao
Ministério do Planejamento e ao Ministério das Cidades pedido de providências para
a criação do PAC Circuito das Águas, à semelhança do PAC Cidades Históricas.

Nº  7.882/2014,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Turismo pedido de providências para que se dê apoio financeiro ao
custeio  das  ações  dos  circuitos  turísticos  das  cidades  sul-mineiras  da  Serra  da
Mantiqueira, em especial o Circuito das Águas e o Circuito Caminho Religioso da
Estrada Real.

Nº 7.883/2014,  da  Comissão de Turismo,  em que solicita  seja  encaminhado ao
governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  criação  de  uma
superintendência regional da Secretaria de Turismo na região do Circuito das Águas.

Nº  7.884/2014,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Transportes  pedido de providências  para a  reativação do aeroporto
regional do Circuito das Águas.

Nº  7.885/2014,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Turismo pedido de providências para participar ativamente das feiras
nacionais e internacionais de turismo, com vistas a incrementar o turismo em Minas
Gerais, em especial no Circuito das Águas.

Nº  7.886/2014,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Secretaria de Turismo pedido de providências para ampliar o fomento à capacitação
turística no Circuito das Águas, com a adoção de ações voltadas ao aprimoramento e
à profissionalização das gestões pública e privada do turismo.

Nº  7.887/2014,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Cultura  pedido  de  providências  para  o  fornecimento  à  Corporação
Musical  João Carlos  Filho,  em Cruzília,  de  instrumentos musicais  requeridos pelo
maestro da referida corporação.

Nº 7.888/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para a realização de avaliação
ambiental estratégica do setor de mineração que considere, entre outros aspectos, os
impactos  ambientais  de  minerodutos,  especialmente  quanto  ao  uso  de  recursos
hídricos.

Nº  7.889/2014,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Turismo pedido de providências para incremento dos serviços de apoio
ao turismo no Parque Nacional do Itatiaia.

Nº  7.890/2014,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
ANTT,  ao  Dnit  e  ao  DER-MG  pedido  de  providências  para  a  revitalização  da
sinalização turística indicativa nas rodovias do Circuito das Águas que menciona.

Nº  7.891/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de providências para que o produtor de
queijo minas artesanal comercializado por meio de entrepostos de maturação receba
tratamento equivalente ao do produtor artesanal.

Nº 7.892/2014, das Comissões de Segurança Pública e de Assuntos Municipais, em
que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  para  a  instalação  de  um  pelotão  da  Polícia  Militar  em  Jaíba,  para
atender especialmente a população do Projeto Jaíba.

Nº 7.893/2014, das Comissões de Segurança Pública e de Assuntos Municipais, em
que  solicitam  seja  encaminhado  à  Superintendência  Regional  de  Polícia  Federal
pedido de providências para maior atuação desse órgão na região do Projeto Jaíba.

Nº 7.894/2014, das Comissões de Segurança Pública e de Assuntos Municipais, em
que solicitam seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para
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disponibilizar a prestação de serviço de emissão de documento de identificação em
Jaíba.

Nº 7.895/2014, das Comissões de Segurança Pública e de Assuntos Municipais, em
que  solicitam  seja  encaminhado  à  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  pedido  de
providências para a instalação de comarca em Jaíba.

Nº 7.896/2014, das Comissões de Segurança Pública e de Assuntos Municipais, em
que solicitam seja encaminhado à Prefeitura Municipal e à Presidência da Câmara
Municipal de Jaíba pedido de providências para a criação da guarda municipal.

Nº 7.897/2014, das Comissões de Segurança Pública e de Assuntos Municipais, em
que solicita seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências
para a construção de um centro de internação de menores em conflito com a lei em
Jaíba.

Nº 7.898/2014, das Comissões de Segurança Pública e de Assuntos Municipais, em
que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de
providências para duplicar o efetivo da Polícia Civil em Jaíba.

Nº  7.899/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicitam  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Esportes  pedido  de  providências  com  vistas  à
implementação de programas para incentivar a prática de esportes entre crianças e
adolescentes em Mateus Leme.

Nº  7.900/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Presidência do Tribunal de Justiça pedido de providências para a
instalação de comarca em Juatuba.

Do deputado Rômulo Veneroso em que solicita seja realizado ciclo de debates para
discutir  o  Plano  Mineiro  de  Turismo  -  Lei  nº  12.398,  de  1996.  (-  À  Mesa  da
Assembleia.)

- É também encaminhado à presidência requerimento da deputada Liza Prado.
Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de
Turismo (2),  da Pessoa com Deficiência,  de Segurança Pública, de Administração
Pública, do Trabalho, de Assuntos Municipais, de Transporte, de Meio Ambiente e de
Saúde.
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Questão de Ordem
O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, gostaria, no início dos nossos

trabalhos, de registrar, com muito pesar,  o falecimento do ex-prefeito municipal de
Itajubá, Sr. Benedito Pereira dos Santos, uma grande figura do meio empresarial, um
dos maiores idealizadores dos grandes projetos de desenvolvimento do Município de
Itajubá e região. Ele faleceu na madrugada de hoje, com quase 90 anos. Durante sua
caminhada  à  frente  dos  destinos  do  município,  sempre  trabalhou  com  muita
dedicação e, principalmente, com muito amor por Itajubá. Apresento nossas sinceras
condolências a toda a comunidade de Itajubá, à sua família e a todos que tiveram o
grande prazer de conviver com ele, como convivi. Também aproveito o momento para
parabenizar o presidente desta nossa Casa, deputado Dinis Pinheiro, que hoje à noite
receberá o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte. Fico muito feliz por nosso
presidente  estar  sendo  homenageado  pela  câmara  municipal,  pelos  relevantes
serviços prestados a Belo Horizonte. Nosso presidente, em diversos municípios, já
tem recebido homenagens importantes, testemunho efetivo de sua dedicação e do
seu conhecimento como grande municipalista.  Esta noite,  com certeza,  a Câmara
Municipal de Belo Horizonte prestará ao nosso presidente, deputado Dinis Pinheiro,
essa justa homenagem. Quero  também deixar  consignadas para  nosso caríssimo
presidente Dinis Pinheiro nossas homenagens, nossos sinceros parabéns por essa
sua  caminhada  muito  próspera  e  muito  determinada,  sempre  em  defesa  do
municipalismo e principalmente deste Poder, em sua representatividade maior. Muito
obrigado.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Cabo Júlio.
O deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, quero

começar minha fala lamentando a morte, ocorrida hoje, de uma colega policial, Sgt.
Mercina.  O  corpo  dela  foi  encontrado em Ibirité  nesta  manhã.  Ela  vinha fazendo
tratamento psiquiátrico e, lamentavelmente, tudo indica que tenha atentado contra a
própria vida. Começamos nossa fala com muita angústia e com muita tristeza pela
morte da colega.

Parece que esta é a semana das notícias tristes. Um sargento em Pará de Minas,
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também esta semana, estava num barco com um sobrinho, e o sobrinho caiu no rio.
Ele pulou para socorrê-lo, conseguiu salvá-lo, mas veio a falecer. A Polícia Militar está
de luto pela morte desses dois colegas. O sargento foi enterrado hoje às 11 horas, na
região de Pará de Minas, o que, como já foi dito, muito nos entristece.

Eu queria fazer comentar com os colegas um problema que deve ser crônico para
todos  os  deputados nas suas  bases:  o  pedido  de  aumento  do  efetivo  da  Polícia
Militar.  Acredito que todos os deputados devem receber das suas bases, de seus
prefeitos a mesma solicitação: aumentar o efetivo da Polícia Militar. É muito comum
recebermos pedidos assim: "Queria que minha companhia fosse transformada em
batalhão; queria que meu pelotão fosse transformado em companhia; queria que meu
destacamento virasse pelotão". Recebemos isso o tempo todo das nossas bases.

Queria apresentar um dado para ilustrar o que vem acontecendo. De 2001 a 2013,
ingressaram na Polícia Militar  e no Corpo de Bombeiros  aproximadamente 19 mil
militares. No mesmo período, saíram, aposentaram-se 22 mil policiais. Temos regiões,
cidades, deputado Ivair, que hoje têm policiais em número menor do que tinham 10
anos atrás. Em Betim é assim. A cidade cresceu em população nos últimos 10 anos, e
o efetivo policial  diminuiu. Isso foi em razão de quê? Em razão dos governos dos
anos 1980. Nessa época não entrou quase ninguém, entrou muito pouca gente. Isso
está repercutindo agora nas aposentadorias. Digo muito isto na comissão: entraram
19 mil novos policiais, mas saíram 22 mil antigos policiais. O deputado João Leite já
me  ouviu  falando  isso.  Do  que  precisamos  hoje?  De,  no  mínimo,  10  mil  novos
militares. Atualmente temos 2.800 policiais em formação, deputado João Leite, mas
essa formação demora de 6 a 10 meses. Como temos a herança dos anos 1980,
mesmo ingressando 2.800 policiais - e isso custa caro -, a mesma quantidade deverá
sair.

Estamos vivendo uma situação do Corpo de Bombeiros, e V.Exas. também devem
receber essa demanda em suas bases: ele só está presente em 63 cidades de Minas
Gerais.  Em  790 cidades  do Estado não  há Corpo de Bombeiros.  Se ocorrer  um
incêndio,  eles só chegarão lá  para guardar as  cinzas. O Corpo de Bombeiros  do
Distrito Federal, que é menor que Belo Horizonte, tem o dobro do efetivo do Corpo de
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Bombeiros de Minas Gerais. Deputado Rogério Correia, o Corpo de Bombeiros do
Rio de Janeiro, que só tem 92 municípios, é maior que o do nosso Estado.

Vivemos esses problemas, por isso fazemos alguns apelos ao governo a fim de que
aumente esse efetivo. Estamos vivendo um aumento da criminalidade, e isso é real.
Fico vendo alguns especialistas fazerem o seguinte discurso: “Na minha região, a
criminalidade  diminuiu  50%,  60%”.  Eu  desafio  o  cidadão  que  nos  ouve  pela  TV
Assembleia ou um deputado: venha aqui dizer que o índice de criminalidade de sua
cidade diminuiu.  Por  acaso estamos vivendo na Lua? Não está  diminuindo.  Está,
deputado Carlos Pimenta? Ele aumenta todo o tempo, pois  temos uma legislação
frágil, e a polícia possui efetivo pequeno.

Fui  a  São  Sebastião  do  Maranhão,  e  lá,  deputado  Carlos  Pimenta,  há  10.600
habitantes e apenas dois policiais, ou seja, um policial para cada 5.300 habitantes.
Essa é a nossa realidade. Se temos dois policiais, um não pode tirar férias, e eles
precisam trabalhar 24 horas por dia. Vamos combater a criminalidade assim? Não
vamos, não.

Aqui, ouço falarem tanto em fronteira, nisto e naquilo, na entrada das armas, e isso
acontece, mas ninguém expõe uma realidade que existe: a Polícia Militar do interior
só sobrevive porque os prefeitos estão pagando a conta, ou seja, se o prefeito, que já
não tem dinheiro nem para as despesas do município, não pagar a conta, deputado
Rogério Correia, da gasolina, da viatura, do conserto, da luz do destacamento, do
papel xerox, do clipe, enfim, de tudo, a Polícia Militar não funciona.

Então, dizemos que a culpa é da presidenta Dilma - e, em parte, é mesmo, já que
nossa fronteira é um queijo suíço -, mas, em nosso estado, quem está financiando a
segurança pública, por meio do maldito convênio - e repito a palavra “maldito” -, é a
prefeitura. Por que digo “maldito”? Porque, às vezes, o mau prefeito pensa que o
convênio  não  é  feito  entre  a  instituição  Polícia  Militar  e  a  instituição  prefeitura
municipal, mas sim entre a pessoa dele e a pessoa do sargento ou do tenente. E aí
funciona da seguinte forma: quando a Polícia Militar prende um cidadão, o prefeito ou
o vereador liga para o tenente, diz que prenderam um amigo seu inabilitado ou com
drogas e manda soltá-lo. A polícia alega que não pode fazer isso porque o cidadão foi
preso em flagrante.  Aí  ele diz que,  se não soltar,  parará de pagar  a gasolina  da
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viatura. Assim, pronto, entramos em um caos. Então, temos de começar a colocar a
responsabilidade em todos.

O deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Cabo Júlio, quero parabenizar
V. Exa. pelo enfoque que dá à temática da segurança pública. De uns tempos para
cá,  alguns setores da Assembleia Legislativa  deixaram de fazer  análise crítica da
situação da segurança no Estado e passaram a ter  um discurso  mais  ou  menos
assim: não há problema de segurança pública em Minas, os que existem são apenas
os nacionais. Aqui em Minas nenhum tipo de problema existe. O problema é nacional,
da presidenta Dilma.

Isso  acontece  como  se  o  governo  do  Estado  não  tivesse  também  suas
responsabilidades no universo da segurança pública, e V. Exa. sabe que segurança
pública é responsabilidade do Estado, o que não tira a responsabilidade também do
governo  federal  em  vários  outros  setores  -  e  ele  deve  até  já  estar  socorrendo,
ampliando os investimentos, olhando as fronteiras. Mas dizer que os problemas de
segurança de Minas, que são piores que os dos outros estados, se devem apenas à
questão da fronteira é, no mínimo, não querer enxergar a realidade ou, então, tentar
escondê-la.  Isso  é  o  que  tem  acontecido  em  nosso  estado.  Agem  como se  não
existisse governo em Minas Gerais. E acredito que acabe não existindo.

Quando V. Exa. cita  esse problema que existe na segurança pública em Minas,
menciono  outro  setor,  o  da  educação.  Também  parece  que  não  há  governo
relativamente à educação em Minas, à agricultura familiar e à saúde. Então, chego à
conclusão de que Minas Gerais não tem governo para resolver problema. É como se
o governo aqui dissesse assim: “Não tenho culpa de nada, não posso fazer nada,
quem tem de fazer é o governo federal”. Então, para que existe governo do Estado?
É a pergunta que fica.

O deputado Cabo Júlio* - Deputado Rogério Correia, então vou fazer um desafio
aqui. Já que temos tantas versões divergentes sobre segurança, faço um desafio ao
colega, que venha a este Plenário me responder o seguinte: é verdade ou não que
quem está bancando a Polícia Militar - gasolina, papel, funcionário - no interior são as
prefeituras? Isso é o primeiro fato. Segundo desafio que faço aqui: é verdade ou não
que o Corpo de Bombeiros  só está em 63 cidades? Terceiro  desafio  que faço:  é
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verdade ou não que, no último concurso para delegado - deputado Rogério Correia, é
um dado que V. Exa. precisa escutar -, foram nomeados 420 novos delegados? Isso
aconteceu só há 11 meses, e, durante esse tempo, 82 deles já pediram exoneração.
É fato.

Faço um desafio aos colegas: por que esses delegados pediram exoneração? Foi
por causa do salário? Não. Que o salário dos delegados de Minas é um dos piores do
Brasil é fato. Eles ganham menos que no Piauí e no Maranhão. É outro desafio. Mas
sabem por que acontece isso? Porque o novo delegado chegou lá em sua cidade e
encontrou  o  seguinte  quadro:  uma  delegacia  do  tamanho  de  um  cubículo;  mil
inquéritos para serem investigados e relatados; um escrivão, que é um funcionário da
prefeitura  ad  hoc;  e  um  investigador.  Além  disso,  todo  dia  ele  recebe  30  novos
inquéritos da Polícia Militar, que produz muito. Aí o delegado diz: “Espere aí. Eu aqui,
sozinho, para mil inquéritos, um escrivão ad hoc e dois investigadores? Não, vou ficar
louco  aqui.  Vou  pedir  exoneração,  continuar  estudando  e  depois  vou  para  a
Defensoria Pública ou para o Ministério Público”. Isso é fato.

São desafios que estou fazendo para que as pessoas venham aqui me dizer se é
verdade  ou  não.  Mas  não  venham  aqui  me dizer:  mas  o  problema é  da  Polícia
Federal. Não. A Polícia federal está em greve. O que estou questionando é se esses
dados que estou expondo são verdadeiros ou não e se eles resultam no aumento da
violência  ou  não.  Porque,  muitas  vezes,  o  sujeito  comete  um  crime,  que  não  é
apurado; então, ele comete o segundo e o terceiro...

Vou mostrar outro dado a V. Exa., um dado nacional: em cada 100 inquéritos que a
polícia judiciária apura, ela só encontra autoria em um, ou seja, em 99 crimes não se
encontra  a  autoria,  sabe  por  quê?  Porque  você  não  tem  delegado,  não  tem
investigador.

Ainda temos em Minas cidades em que quem toma conta dos presos é a Polícia
Militar ou a Polícia Civil. O agente penitenciário não chegou lá ainda. Então, temos de
dizer que a culpa é de todos, a responsabilidade é de todos, inclusive o governo do
Estado, porque ele também tem de fazer sua parte.

Viajo quase toda a semana e às vezes deparo com o seguinte quadro: chega uma
viatura  usada  que rodou um  milhão de  quilômetros.  Aí,  o  sargento  ou  o  tenente
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recebem a seguinte incumbência: “Procure um parceiro, procure o prefeito”. Então, o
prefeito tem de reformar a viatura, isso às vezes custa mais caro do que comprar uma
nova. Além disso, ele tem de sustentá-la.

Portanto, é muito fácil virmos aqui descobrir o culpado e dizer “isso não é problema
meu, é problema dos outros”, como aquela história de duas pessoas em um barco
que fura de um lado. O cara está tirando a água, e o outro diz: “Isso não é problema
meu, pois o furo é do seu lado”. Isso é fato. A Polícia Militar do interior está vivendo
hoje  a expensas das prefeituras  -  o que seria muito bom, se a prefeitura  tivesse
dinheiro. No entanto, a reclamação dos prefeitos é que não têm dinheiro nem para o
que é obrigação, quanto mais para o que não é.

Então, fica aqui o nosso apelo para que o governo do Estado libere recurso também
para  o  custeio,  para  que  a  gasolina  chegue  à  ponta,  lá  em  Coração  de  Jesus,
deputado Arlen Santiago. Que o prefeito de Coração de Jesus não tenha de arcar
com  a  despesa da  gasolina,  porque  não  é  competência  dele.  Que  o  prefeito  de
Montes Claros não tenha de fazer um convênio. Para se ter ideia, hoje o governo de
Montes  Claros  faz  um  convênio  só  com  a  companhia  de  trânsito  ambiental  de
R$32.000,00 por mês. Aí, a Polícia Militar apreendeu um caminhão de lixo que estava
irregular em Montes Claros. Sabe qual a primeira posição da prefeitura?

Apreenderam o caminhão de lixo que estava irregular? Vou cortar o convênio de
R$32.000,00. Então estamos vivendo um tempo de chantagem e reclamamos que a
violência está aumentando.  Por  quê? Daqui  a pouco vamos ter  de escolher onde
vamos atuar.

Digo aqui,  presidente, apenas para esclarecimento, que a segurança pública em
Minas Gerais não vai lá essas coisas tão lindas como querem mostrar. Apenas para
esclarecimento, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros continuam
pedindo socorro. Falta efetivo, sim. Deputado Arlen, citei um dado aqui - V. Exa. não
tinha chegado ainda -: a cidade de São Sebastião do Maranhão, nem sei se é cidade
de  V.  Exa.,  tem  10.600  habitantes  e  dois  policiais,  um  policial  para  cada  5.300
habitantes. Pergunto: vai haver segurança pública de verdade nessa cidade? Não vai,
não. Vai ter combate à violência lá? Não vai, não. Precisamos parar de puxar o saco
demais  do  governo,  que esconde a  realidade;  temos  de parar,  deputado  Rogério
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Correia, de ser tão subservientes ao governo a ponto de escondermos a realidade. A
realidade é esta: a Polícia Civil em Minas Gerais não funciona porque não tem gente;
o Corpo de Bombeiros não funciona porque não tem gente; a Polícia Militar funciona
porque acaba sacrificando os policiais. O que 10 militares deveriam fazer é feito por
dois.

Essa é uma realidade que vai redundar no aumento da violência. O sargento diz
assim: “Deputado, sei até quem é o traficante aqui na cidade, é parente de fulano. Se
eu fizer isso, vou atrapalhar o convênio da PM, eles vão cortar o convênio”. É assim
que funciona, deputado Rogério Correia, no interior. A chantagem é a seguinte: se
você mexer com fulano ou sicrano, o prefeito corta o convênio, e a Polícia Militar vai à
falência porque não tem dinheiro para pagar a conta do 190 do destacamento; a
Polícia Militar não tem dinheiro para comprar papel A4, quem dá dinheiro para isso é
o Consep, quem dá é a prefeitura.

Criaram o Consep para discutir política pública para a segurança. Sabe o que é
Consep  hoje  em  Minas  Gerais?  Um  grupo  de  pessoas  que  nos  ajudam  a  pedir
esmola para socorrer a Polícia Militar. Muito obrigado.

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

pronunciamento, o deputado Sargento Rodrigues.
O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, gostaria de dizer, deputado Rômulo Viegas, neste momento no exercício
da presidência desta Casa, por que o tema da segurança pública é tão complexo.
Obviamente, cada deputado utiliza a tribuna e o exercício do mandato para externar
seu posicionamento individual. Por dezenas e dezenas de vezes adotei a postura de
cobrar do governo do Estado, e continuo cobrando,  diferentemente de alguns que
imaginam que não. Continuamos cobrando, e cobrando muito, do governo do Estado.
Até porque, por estarmos mais próximos, nós parlamentares cobramos, à medida que
realizamos audiência pública, mais efetivo, viaturas, novos equipamentos. Na data de
ontem,  por  exemplo,  aprovamos  requerimento  cobrando  audiência  pública  para
discutir o uso de tornozeleiras, especialmente utilizadas por traficantes, homicidas e
até estupradores. Audiência pública, quando está sendo realizada, na prática exerce
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um poder  fiscalizador  em relação aos chefes de  polícia e  ao próprio  governador.
Quando um deputado, na comissão, encaminha um requerimento cobrando efetivo,
ele  está  dizendo ao governador  que está  faltando efetivo.  Isso  é  uma prática  da
Comissão de Segurança Pública.

Ou seja, todos os requerimentos que lá aportam são aprovados, as cobranças são
feitas,  e  os  deputados  realizam audiências  públicas  na  sede  do  poder,  deputado
Rômulo Viegas, ou em qualquer município do interior do Estado, sempre cobrando do
governo do Estado. Ocorre, deputado Rômulo, que as cobranças que diuturnamente
fazemos são ao governo do Estado, e vou continuar fazendo-as, porque é do meu
feitio a independência que temos. É fato que, nas cidades do interior... E, por mais de
uma década, venho cobrando, porque diferentemente ela não é uma posição pontual,
não é momentânea, não é neste instante, e já se arrasta por mais de uma década,
estou  solicitando  à  Mesa,  que está  tentando localizar...  Aliás,  o  próprio  deputado
Rogério Correia, em determinado mandato, assinou comigo um projeto de lei criando
o Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp. Nesse projeto, a origem dos recursos
- porque não podemos criar fundo sem apontar a fonte - são as chamadas taxas de
segurança  pública,  que  são pagas  pelo  contribuinte  e  devem ter  uma vinculação
expressa. Tudo isso é fato.

A nossa querida e competente Beatriz nos assessorou, e está aqui o projeto de que
falei.  Por sinal,  estava equivocado, o projeto é o de nº 429: “Fica criado o Fundo
Estadual de Segurança Pública”. Está aqui, deputado Carlos Pimenta, e esse projeto
tem  como objetivo,  ao  ser  aprovado,  vincular  as  taxas  de  segurança  pública.  A
diferença que  temos,  no  tempo de  atuação  parlamentar  no  Plenário  desta  Casa,
deputado Rogério Correia, é que os temas já foram longamente debatidos por todos
nós. Falo isso porque é a terceira vez que reapresento esse projeto, com base em
longo seminário de minha iniciativa e do ex-colega de partido, o deputado Edson
Resende,  que  esteve  comigo  durante  quatro  anos  no  PSB.  Naquela  época,
precisamente no ano de 2006, realizamos um seminário, deputado Rômulo Viegas -
esse debate sobre segurança pública precisa ser tratado do ponto de vista macro -,
onde eu disse, com todas as letras, logo que se findou o debate com as entidades de
classe,  com  o  Consep,  com  várias  cidades...  Ou seja,  foi  um  debate  longo  que
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promovemos na Assembleia, com muitas propostas, deputado Rogério Correia - aliás,
há uma foto sua entre mim e o deputado Edson Resende, quando tinha cabelo preto
na cabeça. Há uma fala aqui, deputado Rômulo Viegas, que quero repetir. Nessa foto
há de um lado o deputado Edson Resende,  autor  do requerimento,  e do outro o
deputado Sargento Rodrigues. Quero ler a minha fala final, do texto que publicamos,
onde  deixamos  claro  o  que  é  a  segurança  pública  hoje  no  País.  Assim  finalizei:
“Muitas propostas foram discutidas no seminário e muitos caminhos foram apontados,
mas, enquanto não tivermos a certeza de que os recursos serão vinculados à área da
segurança pública, não conseguiremos o avanço desejado. É preciso que as forças
de segurança do Estado tenham autonomia financeira para que os seus dirigentes
possam oferecer à sociedade aquilo que ela espera e pelo que já paga todos os dias.
Não propomos nenhum aumento de tributo ou de taxa, pretendemos vincular o que já
existe à segurança pública; se esse recurso não for vinculado, não conseguiremos
avançar o quanto desejamos”.

Com relação à dependência das prefeituras, nós contra-atacamos com um projeto
de lei que vincula as faixas. Agora, cobro constantemente do governo do Estado. É só
acompanhar as minhas ações na Comissão de Segurança Pública. Agora, dizer que
segurança pública não é dever da União é simplesmente cegar os olhos, pois ela é
dever  de  todos,  dos  município,  dos  estados  e  da  União.  E aí  não  é  preciso  ser
bacharel em direito, advogado, mestre ou doutor. É só fazer uma leitura atenta do art.
144,  que  assim  dispõe:  “A  segurança  pública,  dever  do  Estado,  direito  e
responsabilidade de todos,  é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia
federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.” Então, a segurança pública
será exercida por todos esses órgãos enumerados no referido artigo. Ninguém aqui é
louco de querer tirar a parcela de responsabilidade que o estado tem. Agora não vou
ficar, como especialista em segurança pública, enxergando que, do lado de cá, há
uma contrapartida enorme do governo do Estado e, pelo lado da União, há omissão,
irresponsabilidade, abandono das fronteiras e o pior: uma contribuição efetiva para o
afrouxamento do direito penal brasileiro.
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O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Deputado  Sargento  Rodrigues,  a
situação  do  Estado  de  Minas  Gerais  é  mesmo  caótica.  O  choque  de  gestão
demonstrou-se  uma  furada.  Até  compreendo  que  é  difícil  cobrar  do  governo  do
Estado, na situação em que ele se encontra, que exerça pelo menos a sua obrigação
constitucional.  Mas  são  obrigações  constitucionais  e  têm  de  ser  exercidas.  Essa
obrigação cabe ao governo do Estado. O problema é que o Estado de Minas Gerais
fez uma dívida,  em 10 anos,  de R$19.000.000.000,00,  solicitada pela Assembleia
Legislativa. Deputado Sargento Rodrigues, para V. Exa. ter uma ideia, Minas Gerais
se encontra na faixa de 11,4% do limite que o Senado permite de empréstimo, ou
melhor dizendo, a 0,1% do limite. Estamos na faixa de 11,4% e o Senado permite que
se peçam empréstimos até a faixa de 11,5%, portanto exaurimos a possibilidade de
pedido de empréstimo em Minas Gerais.

Com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, temos em Minas Gerais uma taxa
de 1,7% no limite de 2%, ou seja, não há capacidade nenhuma de investimento em
Minas  Gerais.  Esse investimento,  portanto,  do  governo do  Estado,  tem  sido  feito
subtraindo-se os recursos que deveriam estar na saúde, na educação e na segurança
pública,  deixando de aplicar  ali  o  mínimo constitucional.  No caso da saúde,  há o
mínimo de 12%, e V. Exa. sabe que isso não é cumprido. Há uma dívida, em 10 anos,
de R$8.000.000.000,00 com a saúde pública. No caso da educação, V. Exa. é nosso
parceiro e sabe muito bem que também não se cumprem os 25%. Há, portanto, outra
dívida  de  R$8.000.000.000,00.  Em  10  anos,  o  Estado  deu  o  cano  em
R$16.000.000.000,00  em  saúde  e  educação  e,  evidentemente,  joga  para  as
prefeituras a questão da segurança pública.

Este é o quadro do Estado de Minas Gerais. Não podemos deixar de observar isso
e fingir que Minas aplica o mínimo que deveria em segurança pública. Assim como
não faz em educação e saúde,  o Estado de Minas Gerais não o faz também em
segurança pública. V. Exa. sabe disso, sempre reclamou dessa questão e não é pelo
fato de agora estar alinhado ao senador Aécio Neves, como candidato à presidência
da República, que V. Exa. deve dizer o contrário daquilo que, por sua coerência em
sua vida pública, sempre o levou à tribuna desta Casa. Muito obrigado.

O deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço a V. Exa., deputado Rogério Correia.
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O deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) -  Deputado Sargento Rodrigues,
primeiramente, agradeço-lhe o aparte.

Quero dizer a V. Exa. que não vejo aqui ninguém, uma única pessoa sequer que
negue a responsabilidade da União em relação à segurança pública; por sinal ela tem
as suas forças de segurança pública, também insuficientes.

Nós, deputados, não podemos ficar aqui só reclamando. Reconheço sua bravura
em chegar à tribuna e denunciar a situação do Estado, mas também não podemos
nos  conformar  com a situação e  dizer  que só  porque reclamamos e cobramos  a
questão do Estado está resolvida. Ela não está. O Estado de Minas Gerais, o governo
do Estado de Minas Gerais continua devendo, e devendo muito, à segurança pública.
Podemos até reclamar de ações, das limitações de recursos, da limitação do poder
de  controle,  de  combate  à  violência  pelas  forças  da  União,  mas  nossa  função
primordial,  fundamental  é fazer valer  os compromissos do Estado, do governo do
Estado de Minas Gerais. Precisamos ir além dos nossos discursos porque, senão,
ficaremos  somente  na  retórica.  Reclamamos,  reclamamos,  mas  tudo  fica  como
dantes no quartel de Abrantes. E nada é feito.

Quero me juntar a V. Exa. - há muito tempo já estamos juntos nessa luta - para que
nossa  força  na  Assembleia  Legislativa  se  faça  valer  para  aparelharmos
adequadamente  e  de  acordo  com  as  dimensões  de  Minas  Gerais  as  forças  de
segurança pública do Estado, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil.

Meu  olhar  não  tem  foco  apenas  em  uma  condição.  Não  sou  especialista  da
segurança do ponto de vista militarista, de forças de segurança. Entendo que as mais
importantes forças de segurança dispõem de capacidade para fortalecer nossa gente.
O  deputado  Rogério  Correia  mencionou  uma questão  fundamental,  em  nome da
segurança do Estado, que é a defesa da educação e da saúde. Um governo que
subtrai, além dos recursos para segurança stricto sensu, os recursos da saúde e da
educação também está fazendo mal à segurança pública do nosso estado.

O deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço ao ilustre deputado Adelmo Carneiro
Leão. Quero primeiramente divergir do ilustre deputado Rogério Correia. Ele disse
que o governo não aplica o mínimo em segurança pública. Deputado Rogério Correia,
não existe percentual vinculado. Gostaríamos muito que existisse. Aliás, há uma PEC
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tramitando  no  Congresso  Nacional  para  criar  o  Fundo  Nacional  de  Segurança
Pública,  mas  o  governo  não  deseja  aprovação  dela.  O  governo  federal  é
completamente omisso. Se fosse colocar o mínimo de aplicação em Minas Gerais -
posso dizer isso a V. Exa. com muita tranquilidade -,  o  governo estaria aplicando
acima daquilo que deveria aplicar.

Em relação à fala do ilustre colega deputado Adelmo Carneiro Leão, não se trata
apenas de ser deputado e cobrar do governo do Estado por estarmos aqui. Divergi do
deputado  João  Leite  dezenas  de  vezes  na  Comissão  de  Segurança  Pública,
cobrando veementemente do governo do Estado. Ocorre que não há como e não é
somente aqui - digo a V. Exa., deputado Adelmo Carneiro Leão -, é no Estado da
Bahia,  onde o PT governa,  é no Rio Grande do Sul,  onde o PT governa, ou em
qualquer estado da Federação. Nenhum governador deste país conseguirá avançar
em segurança pública sem que a União mostre a sua cara, sem que a União fale que
tem uma parcela de responsabilidade nesse aspecto.

Quanto ao sargento que está lá naquele destacamento pequeninho e vai enfrentar o
crime de tráfico, digo a ele que lembre sempre que o crime de tráfico é competência
originária da Polícia Federal. Aí, deputado Adelmo Carneiro Leão, quando a Polícia
Federal,  quando a Polícia Rodoviária Federal não conseguem impedir  que 1kg de
pasta-base de cocaína passe pela  nossa fronteira,  ela vai  chegar  a Uberaba,  vai
chegar  a  Belo  Horizonte,  vai  chegar  a  um  município  pequeninho  de  forma
avassaladora. Isso vai destruir o tecido social, que nós, eu e V. Exa., defendemos
tanto e com tanto orgulho. Vai destruir a construção de uma família tranquila, serena e
que  pode  viver  harmonicamente  em  sociedade.  Por  mais  que  cobremos
veementemente do governo do Estado em relação à segurança pública, não há como
negar que o tráfico de drogas e de armas, estas passando livremente pelas fronteiras,
está impactando.

Mas  está  impactando,  deputado  Adelmo,  não  é  somente  no  aumento  da
criminalidade da violência: está impactando nos presídios, e aí o governo do Estado
paga a conta, está impactando na mortalidade.

Em  relação  ao  tráfico,  está  impactando  na  letalidade  policial.  Então,  aquele
sargento  que está  lá  na  ponta  do  destacamento  vai  entender  que,  se  o  governo
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federal fizesse apenas a parte que cabe a ele, eu tenho certeza de que as forças
policiais dariam muito mais conta, porque conheço essa matéria e já a discuto por
mais de 15 anos neste parlamento. Assim, sei do impacto que drogas e armas têm na
vida das cidades e principalmente no enfrentamento da força policial.

Agradeço e encerro minhas palavras dizendo, Sr. Presidente: não há governo do
Estado,  de  estado  nenhum,  deputado  Rogério  Correia,  que  aguente  avançar  e
melhorar em segurança pública se a União não deixar de ser omissa e irresponsável.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado Duilio de Castro - Sr. Presidente, gostaria de pedir recomposição de
quórum.

O presidente (deputado Ivair  Nogueira)  -  É  regimental.  A presidência solicita  ao
secretário que proceda à chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Duarte Bechir) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 41 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.
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.

- Vem à Mesa:
ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos líderes com assento nesta Casa acordam sejam retiradas da pauta
desta reunião as Indicações nºs  70,  71,  72,  78,  79,  82 e 83/2013,  bem como os
Projetos de Lei nºs 248 e 325/2011, 3.851 e 4.220/2013 e 4.873 e 4.995/2014.

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2014.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
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Mesa da Assembleia, 7 de maio 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 7.838 a 7.850 e 7.899
e 7.900/2014, da Comissão de Segurança Pública, 7.851 a 7.864/2014, da Comissão
de  Direitos  Humanos,  7.865/2014,  das  Comissões  de  Direitos  Humanos  e  de
Participação Popular,  7.866 e 7.867/2014,  da Comissão de Cultura,  7.868,  7.869,
7.878 e 7.891/2014, da Comissão de Política Agropecuária, 7.870 a 7.877/2014, da
Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  7.879  a  7.887  e  7.889  e  7.890/2014,  da
Comissão  de  Turismo,  7.888/2014,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,  e  7.892  a
7.898/2014,  das  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Assuntos  Municipais.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

Emitir  Parecer  sobre  a  Indicação nº  98/2014.  Pelo  BTR:  efetivos -  deputados Gil
Pereira e Bonifácio Mourão;  suplentes -  deputados Dalmo Ribeiro Silva e Rômulo
Viegas; pelo BAM: efetivos - deputados Carlos Pimenta e Arlen Santiago; suplentes -
deputadas  Liza  Prado  e  Rosângela  Reis;  pelo  BMSC:  efetivo  -  deputado  Paulo
Guedes; suplente - deputado Tadeu Martins Leite. Designo. Às comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Indicação nº 99/2014. Pelo BTR: efetivos - deputados João Leite e Zé Maia;
suplentes - deputados Anselmo José Domingos e Fred Costa; pelo BAM: efetivo -
deputado Inácio Franco; suplente - deputado Tiago Ulisses; pelo BMSC: efetivos -
deputados Vanderlei Miranda e Ulysses Gomes; suplentes - deputados Paulo Guedes
e Sávio Souza Cruz. Designo. Às comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Indicação nº 100/2014. Pelo BTR: efetivos - deputados Dalmo Ribeiro Silva e
Bosco; suplentes -  deputados Lafayette de Andrada e Carlos Mosconi;  pelo BAM:
efetivos - deputados Agostinho Patrus Filho e Inácio Franco; suplentes - deputados
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Rômulo Veneroso e Romel Anízio; pelo BMSC: efetivo - deputado Adalclever Lopes;
suplente - deputado Paulo Lamac. Designo. Às comissões.

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

nesta reunião pelas Comissões de Turismo (2) - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária,
em 29/4/2014, do Projeto de Lei nº 5.003/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
dos  Requerimentos  nºs  7.570/2014,  do  deputado  Jayro  Lessa,  7.581/2014,  do
deputado Sávio Souza Cruz, 7.646/2014, do deputado Ivair Nogueira, e 7.652/2014,
do deputado Duarte Bechir, e aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 6/5/2014, do
Projeto de Lei nº 5.001/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, com a Emenda nº 1, e
dos  Requerimentos  nºs  7.747  e  7.748/2014,  do  deputado  Gustavo  Valadares;  da
Pessoa com Deficiência - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária,  em 24/4/2014, dos
Projetos  de  Lei  nºs  4.129/2013,  do  deputado  Rogério  Correia,  e  4.966/2014,  do
deputado Tenente Lúcio, e dos Requerimentos nºs 7.419, 7.420, 7.431 e 7.530/2014,
da  deputada  Liza  Prado;  de  Segurança  Pública  -  na  13ª  Reunião  Ordinária,  em
6/5/2014,  rejeição  do  Requerimento  nº  7.726/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  e
aprovação do Projeto de Lei nº 3.733/2013, do deputado Sargento Rodrigues, e dos
Requerimentos  nºs  7.741  a  7.744/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues;  de
Administração  Pública  -  aprovação,  na  5ª  Reunião  Ordinária,  em  6/5/2014,  dos
Requerimentos nºs 7.529/2014, da deputada Liza Prado, 7.702/2014, da Comissão de
Participação  Popular,  e  7.719/2014,  da  Comissão  de  Transporte;  do  Trabalho  -
aprovação,  na  7ª  Reunião  Ordinária,  em  30/4/2014,  dos  Projetos  de  Lei  nºs
3.821/2013, da deputada Luzia Ferreira e do deputado Carlos Henrique, 4.510/2013,
do  deputado  Vanderlei  Miranda,  4.702/2013,  do  deputado  Jayro  Lessa,  4.929  e
4.931/2014, do deputado Sávio Souza Cruz, 4.935/2014, do deputado Luiz Humberto
Carneiro, 4.950 e 4.952/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, 4.954/2014, do
deputado Bosco, 4.960/2014, da deputada Rosângela Reis, 4.970/2014, do deputado
Tiago  Ulisses,  4.974/2014,  do  deputado  André  Quintão,  4.976  e  4.977/2014,  do
deputado  Tadeu  Martins  Leite,  5.005/2014,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  e
5.034/2014,  do  deputado  Zé  Maia,  e  dos  Requerimentos  nºs  3.892/2012,  da
Comissão Especial das Enchentes, 7.703 e 7.704/2014, da Comissão de Participação
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Popular, e 7.725/2014, da deputada Liza Prado; de Assuntos Municipais - aprovação,
na 9ª Reunião Ordinária, em 6/5/2014, dos Requerimentos nºs 7.608 a 7.611/2014, do
deputado  Ivair  Nogueira,  e  7.720  a  7.722/2014,  do  deputado  Fábio  Cherem;  de
Transporte - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 6/5/2014, dos Projetos de Lei
nºs 4.543/2013, do deputado Lafayette de Andrada, com as Emendas nºs 1 e 2, e
4.652/2013, do deputado Ivair Nogueira, com a Emenda nº 1, e dos Requerimentos
nºs 3.881, 3.882, 3.887, 3.889 e 3.890/2012, da Comissão Especial das Enchentes,
7.623/2014, do deputado Anselmo José Domingos, 7.714/2014, do deputado Bosco, e
7.715/2014, do deputado Agostinho Patrus Filho; de Meio Ambiente - aprovação, na
10ª Reunião Ordinária, em 6/5/2014, dos Projetos de Lei nºs 4.811/2013, do deputado
Juarez  Távora,  4.883/2014,  do  deputado  Antonio  Lerin,  4.890/2014,  do  deputado
Dalmo Ribeiro Silva, e 4.938/2014, do deputado André Quintão, e dos Requerimentos
nºs 3.880 e 3.883/2012, da Comissão Especial das Enchentes, 7.437 a 7.439, 7.443 a
7.448  e  7.451/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  e  7.510/2014,  do
deputado Rogério Correia; e de Saúde - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em
7/5/2014,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.990/2014,  do  deputado  Dinis  Pinheiro,  e  do
Requerimento nº 7.756/2014, do deputado Jayro Lessa (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento

Interno, requerimento da deputada Liza Prado em que solicita a retirada de tramitação
do Substitutivo nº 3 ao Projeto de Lei nº 3.924/2013 (Arquive-se o substitutivo.).

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 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.164/2014, da Mesa da
Assembleia,  que dispõe sobre  a  revisão anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos
servidores  da  Assembleia  Legislativa  referente  ao  ano  de  2014.  A  Mesa  da
Assembleia  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há
oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a
votação, o deputado Sargento Rodrigues.
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O deputado Sargento Rodrigues* - Queria cumprimentar os ilustres deputados, pois
a Assembleia votou o Projeto de Lei nº 5.164, que trata de um reajuste. A meu ver,
presidente, esse reajuste está longe do que merecem os nossos servidores, deputado
Adelmo, não só os efetivos, mas também os de recrutamento amplo e função pública.
Acompanhamos de perto as tratativas dos servidores e dos sindicatos. Serei muito
breve. Tenho 10 minutos, mas farei uso de 5 minutos apenas . O valor de 6,15% de
reajuste  para  os  servidores  da  Assembleia  Legislativa  é  considerado,  deputado
Durval  Ângelo,  ainda muito baixo.  Ele está muito aquém daquilo  que poderíamos
conceder.

Há pouco, deputado Adelmo, apresentei uma emenda a um projeto na Comissão de
Fiscalização Financeira, porque o Poder Legislativo está abrindo mão de 0,23% de
seu orçamento em favor do Tribunal de Contas do Estado. O termo em que se abriu
mão  desse  percentual  não  passou  por  nós,  deputados  desta  Casa.  Acredito,
deputados Ivair Nogueira, Neider Moreira e Adelmo Carneiro Leão, que V. Exas. não
tiveram acesso a esse termo de entendimento entre o presidente desta Casa e a
presidente do Tribunal de Contas. Como é aplicado esse percentual? Ele está sendo
muito bem aplicado. Não entramos na questão do mérito, pois esse percentual será
usado  para  reajustar  os  salários  dos  servidores  do  Tribunal  de  Contas.  Nenhum
deputado  desta  Casa  votaria  contrariamente  a  reajustes  de  servidores  públicos,
porque essa é uma praxe da Casa. Deputado Ivair Nogueira, ao abrirmos mão de
0,23%, não podemos nos esquecer das demandas dos servidores desta Casa.

Os servidores do Tribunal de Justiça, desde o ano passado, deputado Rômulo, já
recebem R$710,00 de auxílio-alimentação. A proposta aqui apresentada para o vale-
alimentação é de R$540,00. Será que nossos servidores não desejam receber vale-
alimentação  igual  aos  servidores  do  Tribunal  de  Justiça?  Por  que  nós  mesmos
estamos abrindo mão desse percentual de 0,23% a favor do Tribunal de Contas, e
não conseguimos melhorar o reajuste dos servidores do nosso próprio Poder?

São questões como essa que nos levaram a encaminhar a votação para que os
membros desta Casa reflitam. Eu disse, deputados Ivair Nogueira e Neider Moreira,
que, se Deus assim permitir - e é muito provável que permita -, talvez o deputado
Dinis Pinheiro esteja na condição de vice-governador no ano que vem. Mas nós, se
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Deus assim permitir, estaremos aqui de volta, e precisamos, deputado Neider, olhar
para dentro de nossa Casa.

Não concordo e quero externar a minha posição. Não fui consultado e, se fosse,
não teria concordado. Não concordo com que a Assembleia abra mão de 0,23% em
favor do Tribunal de Contas do Estado, porque precisamos, deputado Carlos Pimenta,
reajustar  de forma melhor os salários do nosso servidor.  Então,  fica um apelo ao
presidente da Assembleia para, quem sabe?, melhorar o valor do auxílio-alimentação,
chegando a R$710,00. Eu, o deputado Rogério Correia e o deputado Durval Ângelo
estivemos na mesa de negociação com o presidente do Tribunal de Justiça no ano
passado, negociando o salário dos seus servidores. E lá, deputado Rogério Correia,
conseguimos  que  o  auxílio-alimentação  dos  servidores  chegasse  ao  valor  de
R$710,00. E aqui, para os servidores do nosso Poder, o valor está estacionado em
R$540,00.

Portanto,  deputado Dilzon,  quero manifestar-me favoravelmente  à aprovação do
projeto, mas registrar nos anais desta Casa que o deputado Sargento Rodrigues não
concorda em abrir mão de 0,23% em favor do Tribunal de Contas do Estado. Que o
deputado  Sargento  Rodrigues  continua  reivindicando  que  os  servidores  da
Assembleia tenham um percentual de reajuste mais condizente com o trabalho que
realizam. Não só os servidores efetivos, mas também os de recrutamento amplo. E
espero que o presidente Dinis Pinheiro acate a sugestão que lhe dei: que pelo menos
o vale-alimentação saia do valor de R$540,00 e chegue a R$710,00. São essas as
nossas considerações, e encaminhamos favoravelmente à votação da matéria.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.
O  deputado  Durval  Ângelo*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  quero  fazer  um

registro.  Primeiro,  um  elogio  ao  deputado  Ivair  Nogueira,  vice-presidente  da
Assembleia, e à Mesa da Assembleia. Esta atual gestão - e vi aqui o 1º-secretário,
deputado Dilzon Melo, que estava no Plenário - tem tido uma postura de diálogo com
os  servidores,  com  o  sindicato  e  as  associações.  Isso  é  louvável.  Em  uma
democracia, temos de exercer o poder do diálogo, é fundamental. E os reajustes têm
acontecido  todos  os  anos,  a  Mesa  sempre  está  sensível  a  partir  da  escuta  aos
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representantes  legais.  E  uma coisa  que marca a  atual  gestão  é  que  os  auxílios
assessórios sempre foram reajustados. Tivemos boas gestões no passado, mas que
não reajustavam esses auxílios, como diária, vale-refeição e auxílio-creche. Portanto,
penso que é uma política correta, e quero fazer esse registro.

Quero também registrar que temos uma boa administração nesta Casa. É isso que
deveria  estar  em  letras  garrafais  na  imprensa,  que  esta  Casa,  esta  Mesa  tem
economizado. Esse é o meu enfoque à questão do Tribunal de Contas - e sempre fui
muito crítico do Tribunal de Contas. A leitura que devemos fazer disso é que deveria
ser manchete nos jornais: a Assembleia economiza, tem gestão austera, tem cortado
supérfluos e gerado essa economia.

Nunca  fui  defensor  do  tribunal.  Acho  que  lá  há  coisas  que  até  hoje  não  se
explicaram, como o próprio Ministério  Público estar no tribunal.  Não sei  para que
haver Ministério Público lá. Mesmo sendo uma norma constitucional, não o vemos
funcionar e atuar. Anteriormente, quando o Ministério Público do Tribunal de Contas
era o Ministério Público geral, havia maior eficiência e fiscalização.

O Tribunal de Contas é uma máquina cara, muito cara. No entanto o Tribunal de
Contas de Minas Gerais, se forem considerados os 10 principais estados do Brasil, é
o que menos gasta. Quando se vota numa Mesa diretora, como votamos na Mesa
atual,  delegamos  poder  a  essa  Mesa  para  administrar  a  Casa,  negociar  com
servidores  e  buscar  entendimentos  com  os  outros  Poderes,  inclusive  o  próprio
Tribunal de Contas.

O meu ponto de vista é que não podemos aqui criar uma gaiola de ouro e ter uma
distinção salarial ou aumento salarial que choque com outras categorias do Estado.
Tem de ser algo realista, muito pé no chão. Deixo meu elogio à Mesa. Esse registro é
importante. Quanto ao que estamos votando hoje, é importante destacar e resgatar a
autoridade da atual Mesa, o poder que lhe foi conferido. Temos de elogiar a postura
de diálogo que a Mesa tem tido. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia - Presidente, também serei breve, não utilizarei nem os

10  minutos.  Não  poderia  deixar  de  expor  aqui  a  visão  que  tenho  sobre  o  que
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aconteceu em relação a esse recurso repassado ao Tribunal de Contas. É claro que
votarei favorável ao projeto de lei da Mesa da Assembleia, que reajusta os salários.
Concordo com o deputado Durval Ângelo em que delegamos à Mesa as negociações,
portanto cabe a esta o diálogo com os servidores. Diante das possibilidades postas,
ela  está  fazendo  o  reajuste  necessário.  Tenho  a  certeza  de  que  a  Mesa  está
conduzindo tudo de boa forma. Quero, portanto, solidarizar-me com os membros da
Mesa, particularmente com o Adelmo, que representa o PT.

Agora, presidente, quanto ao que tem acontecido, de a Assembleia Legislativa abrir
mão de um repasse por não ter feito gasto daquilo que a Assembleia poderia, em
tese, ter feito e, a partir disso, retornar recursos para o Tribunal de Contas, preciso
dizer que tenho aí uma diferença, uma divergência. A Assembleia fazer economia é
ótimo, mas é óbvio que outros setores do Estado necessitariam muito mais desse
retorno de recurso financeiro, como a educação, a saúde, o saneamento básico, a
segurança pública. Não seria o Tribunal de Contas.

Não considero correto que isso fique na conta da Assembleia Legislativa. Foi um
acordo feito  com o governo do Estado para  que o repasse fosse ao Tribunal  de
Contas. Isso não é dito aqui. Por que isso? Porque há uma relação promíscua entre o
governo do Estado e o Tribunal de Contas, da qual todos sabemos. Como exemplo,
cito o termo de ajustamento de gestão - TAG - por meio do qual o Tribunal de Contas
dá um parecer favorável e assina, permitindo ao governo do Estado que, em vez de
aplicar o mínimo constitucional na saúde e na educação, faça uma tabela que permita
ao governo o aval de não cumprir o mínimo constitucional. Em vez disso, o Tribunal
deveria exercer a punição ao governo do Estado. É uma relação de conluio,  e o
recurso vai parar no Tribunal de Contas, por via da Assembleia Legislativa, mas num
acordo com o governo do Estado. Essa é a questão posta.

Daí, ao fazer a análise do reajuste, tenho de encaminhar com uma manifestação
clara contrária a essa negociação feita. E não me digam que o governo do Estado
não está por trás disso.

Sempre que havia economia, ela era repassada ao governo do Estado. Por que
agora foi parar no Tribunal de Contas? O governo do Estado não diz nada, e a culpa
fica  na  Assembleia,  como  se  a  Assembleia  tivesse  repassado  o  recurso  para  o
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Tribunal de Contas, em vez de repassá-lo ao governo. E o governo fica de bonzinho.
O governo sabia que isso seria feito. Foi bom o acordo que o governo fez com o
Tribunal de Contas. Isso foi acordado com o governo, é óbvio que foi, é claro que foi.

O Mauri Torres, como relator, fez uma assinatura permitindo o TAG, dizendo que o
governo podia cumprir, em 2015, o mínimo constitucional na educação e na saúde.
Quer relação mais promíscua que essa? Para cima da Assembleia Legislativa, para o
conjunto dos deputados, não. É óbvio que o governo do Estado está por trás dessa
negociação feita, para esse recurso parar lá. Eu não poderia deixar de dizer isso aqui,
deputada Maria Tereza, deputadas e deputados, porque houve uma negociação do
governo do Estado. Isso tem a ver, sim, com a relação - repito - promíscua que há
entre o governo e o Tribunal de Contas. Isso não ocorre só com as instituições aqui
em Minas Gerais. Aqui é a terra do está tudo dominado, faz-se do jeito que o governo
manda, e a própria Assembleia Legislativa vai dar ao Tribunal de Contas um recurso a
mais, que deveria ser retornado à educação, à saúde e à segurança pública. Mas a
Assembleia não faz isso por uma visão dela, mas por um acordo feito com o governo
do Estado nessa relação promíscua que existe entre  os  Poderes aqui,  em Minas
Gerais.

O presidente - Com a palavra, o deputado Adelmo Carneiro Leão.
O deputado Adelmo Carneiro Leão - Sei que o pessoal está com pressa, mas, como

meus colegas já fizeram vários encaminhamentos, eu e o deputado Dilzon Melo não
poderíamos  deixar  de  tratar  desse  assunto  neste  momento,  porque  participamos
dessa negociação o tempo todo.  Todos nós,  deputados,  representantes da Mesa,
entendemos que,  do  ponto  de vista do merecimento,  do  mérito,  os  servidores da
Casa merecem mais. Nunca negamos essa possibilidade. Discutimos a possibilidade
que a Casa tem para oferecer os reajustes e como esses reajustes deveriam ocorrer
em  relação  aos  diversos  componentes  salariais  dos  servidores.  Estou  aqui  para
reafirmar minha posição no sentido de que as propostas dos servidores são legítimas
e merecidas, mas precisamos analisar o conjunto da obra das relações salariais. O
deputado Durval Ângelo colocou isso com muita competência.

O que tenho a dizer agora tem relação com questões referidas aqui pelos outros
parlamentares. Questões com as quais a Assembleia se preocupa pouco ou, se se
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preocupa muito,  atua  muito pouco,  que são as relações salariais  na  estrutura  de
estado, o que é fundamental. Essas relações são absurdas.

Recentemente,  o  deputado  Sargento  Rodrigues  trouxe  a  esta  Assembleia
Legislativa informações sobre o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.
No meu entendimento, este estado não carece de Tribunal de Justiça Militar. Nesse
tribunal há salários que chegam a R$70.000,00, R$80.000,00. Isso é absolutamente
inaceitável,  uma  indecência.  Sempre  coloquei  essa  questão  com  muita  ênfase.
Entendo que o Estado brasileiro e nós, que constituímos a estrutura de estado que
decide sobre as relações políticas, deveríamos estar aqui atuando, do ponto de vista
de estabelecer, defender e votar relações salariais justas, em que alguém não tenha
de  ganhar  ou  não  possa  ganhar,  na  lógica  de  recursos  de  estado,  salários  tão
elevados, que cheguem a ser afrontosos em relação ao conjunto dos trabalhadores,
dos servidores públicos do Estado.

Como podemos admitir  um estado pagar,  em um mês,  um salário  -  e  não são
apenas esses casos; vimos o mesmo lá no Senado, em outros setores e consultorias
que fazem parte da estrutura do Estado - que, para a maioria, como professores e
servidores  públicos  em  geral,  representa  20,  30  anos  de  serviço?  Essa  é  uma
questão absolutamente inaceitável, danosa à democracia, prejudicial à República. Se
não temos como oferecer melhores condições para a maioria dos servidores, não tem
sentido, seja para o Tribunal de Contas, seja para o Tribunal de Justiça, seja para o
Ministério Público, seja para a Assembleia Legislativa, seja para os parlamentares,
algo diferente. Não podemos oferecer salários que estão extrapolando, ultrapassando
os limites do teto nacional salarial.

Entendo  que  a  Assembleia  Legislativa,  o  Congresso  Nacional  e  o  Senado  da
República precisam tratar com mais seriedade e de maneira definitiva essa questão.
Ainda vejo, presidente, decisões judiciais que permitem, em nome do direito adquirido
- e pergunto que direito adquirido é esse -, as pessoas receberem salários maiores
que o teto nacional. Portanto essas questões precisam ser analisadas, verificadas,
votadas para termos, no País e no Estado, relações salariais justas.

Concluo  dizendo  que  o  que temos  de maior  valor  não  é  apenas  o  objetivo  de
melhorar o salário dos servidores. Os servidores da Assembleia Legislativa de Minas
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Gerais, em seu conjunto, sejam os que trabalham nos nossos gabinetes, sejam os de
recrutamento amplo - ninguém está aqui para contratar alguém para não bem servir à
nossa pátria  e ao nosso estado -,  sejam os concursados, têm oferecido ao Brasil
exemplo  de  competência  por  meio  da  organização,  do  trabalho  e  dos  serviços
prestados. Então quero falar desse valor e parabenizar os servidores e as servidoras
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

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.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Bonifácio Mourão - Bosco

- Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria
Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes
- Paulo Lamac - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela
Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O deputado Fabiano Tolentino - Meu voto é “sim”, presidente.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.
Declaração de Voto

O deputado Dilzon Melo - Sr.  Presidente e Srs. Deputados, queria publicamente
fazer a declaração de voto e dizer que votamos “sim”, como os demais deputados
desta Casa. Inicialmente quero agradecer as palavras elogiosas do meu amigo Durval
Ângelo, quando vem dar o suporte à Mesa para os aumentos que se verificaram
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nesta Casa, e dizer, antes de tudo, que em nenhum momento faltou o diálogo com os
funcionários desta Casa. Já estou aqui há seis mandatos e posso, de perto, atestar
que nunca se conversou tanto como agora. Se não pôde ser com o presidente da
Casa, foi com a Mesa. Quero aqui elogiar o trabalho dos deputados Adelmo Carneiro
Leão, Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, pois em nenhum momento se furtaram
a  dialogar  com  os  funcionários  da  Casa.  Porém,  quando  se  fala  em  aumento,
presidente, há de ressaltar que tudo que tem de ser feito nessa vida deve ser com
responsabilidade. Não se pode de uma maneira impensada ou até demagógica falar
que  vamos  propiciar  esse  ou  aquele  aumento,  de  uma  maneira  irresponsável.
Sempre digo e repito a todo momento que o valor maior desta Casa - perdoem-me a
franqueza  -  não  são  os  deputados,  o  maior  valor  desta  Casa  é  o  corpo  dos
funcionários,  que  compõe  o  trabalho  desta  Casa,  quer  os  efetivos,  quer  os
contratados por recrutamento amplo nos gabinetes. São eles que dão suporte aos
deputados. Sem eles certamente os deputados fariam muito pouco trabalho e não
teriam tempo de pensar em projetos que viessem ao encontro do cidadão de Minas
Gerais. Assim, o aumento que foi dado, que é o índice da inflação verificada no ano
passado, tem o porquê de ser feito. Primeiro, porque não podemos aqui desconhecer
o aumento substancial que teve na dotação ou no orçamento o Tribunal de Contas de
Minas Gerais. E, se o Tribunal de Contas aumentou a sua participação, é porque uma
parte  efetiva  também  dos  deputados  votaram  em  Plenário  essa  suplementação.
Foram vários projetos que vieram aqui de suplementação e que tiveram o acordo e o
apoio  dos  deputados,  quer  da  base,  quer  da  oposição.  E,  na  última,  agora  no
encerramento  do  ano  fiscal,  realmente  a  Assembleia  foi  condescendente  com  o
Tribunal de Contas e passou de 0,79% para 1% a participação. Perdoem-me, mas
acho  que  é  o  limite  do  Tribunal  de  Contas,  porque  lá  trabalham  com  sete
conselheiros, enquanto na Assembleia há 77 deputados. O que precisamos é fazer as
coisas  funcionarem.  É  funcionar  o  Tribunal  de  Contas  assim  como  funciona  a
Assembleia  Legislativa.  Não há  como reivindicar  mais  recursos  para  isso.  O  que
precisamos  efetivamente  é  fazer  as  coisas  funcionarem.  O  que  eu,  o  deputado
Sargento Rodrigues e o próprio deputado Adelmo Carneiro Leão vimos é que há uma
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distorção salarial muito grande entre a média do Tribunal de Contas e a média da
Assembleia Legislativa. Esta Assembleia, que já foi uma excelente empregadora, hoje
não é mais. É uma excelente formadora de mão de obra, porque, quem entra nesta
Casa,  presta  concurso  público  e  vai  trabalhar  fora  dela.  A  Assembleia  é  uma
excelente professora, mas hoje não reconhece o valor que tem esse funcionário. Sou
apologista  da  ideia,  como  a  maioria  dos  deputados  desta  Casa,  de  que  os
funcionários devem ganhar e ganhar bem pelo trabalho que executam. A Assembleia
é referência no Brasil todo, é exemplo de televisão, de imprensa, de funcionalismo, de
projetos que esta Casa apresenta. Mas não é referência no salário e reconhecimento
dos  funcionários.  Não é  culpa  do  meu  presidente  Dinis  Pinheiro,  é  culpa  de  um
processo que vai envolvendo a própria Assembleia, reconhecendo valores de outros
órgãos, como temos reconhecido aqui, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça,
do Ministério Público. Somos parceiros prioritários ao reconhecer o valor deles, às
vezes  deixando  de  reconhecer  o  da  nossa  própria  Casa,  o  dos  nossos  próprios
funcionários. Temos muito a reparar, temos muito a reconhecer e muito a fazer pelos
nossos funcionários. O aumento dado não deve servir de desestímulo a eles, mas de
estímulo para continuarmos lutando. Mesmo o auxílio-refeição que se deu agora, e
que teve um aumento substancial de quase 30%, deve ser um parâmetro para que
possa representar  também na sua faixa  salarial.  A Assembleia  foi  uma excelente
empregadora,  mas ainda é uma excelente  mãe,  pois  aqui  se formam cidadãos e
profissionais de escol. Há pouco tempo, tudo que era bom em Belo Horizonte, tanto
na área de advocacia quanto de economia e de contadoria, era feito pela Assembleia
Legislativa. Hoje os outros órgãos estão absorvendo essa mão de obra. Já não é para
cá que eles vêm, porque a Assembleia não paga conscientemente aquilo que eles
merecem. O que quero dizer, meus amigos funcionários, é que saibam o tanto que
debatemos sobre isso, o tanto que estamos comprometidos com vocês. E de resto
todos os deputados desta Casa, porque não há uma voz entre os deputados que não
ache que vocês precisam ser bem remunerados. Tenham como exemplo que isso é o
primeiro passo. Se Deus quiser, no ano que vem, teremos mais reconhecimento do
valor que vocês representam. Parabenizo os deputados que votaram a favor, com o
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compromisso de que temos de reconhecer, cada vez mais, o valor desses servidores.
Muito obrigado, presidente.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 5.069 e 5.164/2014.
Declarações de Voto

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, agradeço. Eu retorno, presidente,
dizendo que os servidores ainda não estão satisfeitos. É óbvio que estamos tratando -
não  poderia  deixar  de  dizer  aqui,  deputado  Dilzon  -  da  revisão  geral  anual;  não
estamos tratando de reajuste salarial. A revisão visa tão somente repor a questão
inflacionária, por isso o percentual é da ordem de 6,15%. Mas não posso deixar de
até complementar a fala de outros deputados que me antecederam, especialmente do
nosso 1º-secretário, deputado Dilzon Melo, dizendo que entendemos que ainda falta
melhorar, falta avançar. Espero que minha fala não crie nenhum tipo de incômodo ao
presidente da Casa, mas que sirva de incentivo, deputado João Leite, para que os
R$540,00 cheguem a R$710,00 em termos de vale-alimentação.  Isso é  mais  que
justo. O pleito dos servidores inicialmente era de R$540,00. Eu alertei o Serginho,
presidente  do  sindicato,  dizendo-lhe  que  os  servidores  do  Tribunal  de  Justiça
recebem R$710,00. Não vejo por que o servidor da Assembleia receber menos que
isso. Já fiz um apelo ao presidente. Também quase ninguém se lembra de falar dos
nossos estagiários, que estão desmotivados. Estamos perdendo espaço para outros
Poderes  e  outros  órgãos,  que  estão  remunerando  melhor  o  estagiário,  que  é
fundamental na Assembleia. No meu gabinete, tenho dois estagiários. Então, a gente
precisa  que o  presidente  da  Casa também olhe  por  eles.  Repito,  já  fiz  o  pedido
formalmente ao presidente Dinis Pinheiro com relação a esse vale-refeição, para que
ele suba para R$710,00 e se iguale aos outros Poderes. Existe ainda a demanda de
todos os servidores de recrutamento amplo. É importante a criação do fundo para
indenizar os servidores que aqui ficam ao longo de 10, 15, 20 ou 30 anos em serviço
nos gabinetes. Os servidores de recrutamento amplo costumam sair com uma mão
na frente e outra atrás, porque quando saem não têm nada, saem sem absolutamente
nada,  a  não  ser  os  dias  trabalhados  ou  as  férias  vencidas.  Portanto,  é  preciso
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avançar  nesse quesito,  que  está  na  pauta  de  reivindicação  dos  servidores.  Com
essas colocações, volto à questão do Tribunal de Contas do Estado. Sou favorável
aos reajustes desse órgão, mas não sou favorável a esse repasse, deputado Dilzon
Melo e deputado Ivair Nogueira, V. Exas. que são membros da Mesa e que têm o
dever de nos representar, o conjunto, os 77 deputados, e obviamente toda a Mesa.
Falei anteriormente e vou repetir: não concordo com esse repasse. O presidente da
Assembleia, deputado Dinis Pinheiro, precisa receber essa fala; precisa saber que os
deputados da Casa que preside estão dizendo que não concordam com isso. Já que
não fomos consultados, já que o restante da Mesa não foi consultado, é bom dizer
com clareza. Ninguém quer confrontar o presidente, queremos dizer a ele, de forma
democrática, deputado Dilzon e deputado Ivair, que não concordamos que 0,23% seja
repassado ao Tribunal de Contas, porque temos muitas coisas para serem feitas na
Assembleia. Como disse anteriormente, há a melhora do pagamento da bolsa para o
estagiário; precisamos fazer chegar ao patamar de R$710,00 o vale-alimentação dos
nossos servidores, que hoje é de R$540,00 e não atende aos servidores; precisamos
investir  na  TV  Assembleia,  pois  estão  faltando  câmaras;  precisamos  investir  nos
efetivos  e  na  contratação  de  câmeras;  precisamos  comprar  equipamentos  de
filmagem para realmente atender a todas as demandas das comissões e das viagens
para o interior. Deputado Dilzon Melo, V. Exa. que é chamado prefeito desta Casa, o
1º-secretário, há questões internas que precisam de investimentos. Então, deixamos
este questionamento ao presidente, deputado Dinis Pinheiro. Há demandas internas
que  precisam  ser  solucionadas.  Deputado  Ivair,  como  conversávamos  fora  dos
microfones, no meu gabinete tenho 16 computadores, mas a Assembleia só fornece
6;  os  outros  10  precisam  ser  alugados.  Então,  a  Assembleia  precisa  comprar
computadores. Qualquer um que for ao gabinete vai certificar-se da utilização desses
computadores  pelos  servidores,  porque  em  quase  tudo  que  fazemos  precisamos
utilizar  o  computador  e  a  internet,  porque  uma  série  de  atribuições  e  tarefas
executamos  com  a  utilização  do  computador.  Então,  falta  computador  para  a
Assembleia, remunerar melhor a bolsa para estagiário. Quero deixar um apelo para o
nosso  diretor-geral  a  fim  de  que  também  cobre  do  nosso  presidente  um
posicionamento com relação aos nossos terceirizados, que são contratados pela TV
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Assembleia. É preciso que a Assembleia examine com essa empresa as melhorias
nas condições desses funcionários, que estão aqui no Plenário; são os câmeras, os
auxiliares, os jornalistas, que estão trabalhando e viajando conosco todos os dias.
Não estão sendo atendidos no percentual de 6,15% nem no vale-alimentação, e olhe
que estão debaixo de nossos olhos.  Portanto,  deputado Duarte  Bechir,  há muitas
questão  que  precisam  de  investimento  na  nossa  casa.  É  por  isso  que  fiz  o
questionamento lá.  Será que estamos abrindo mão da receita nossa em favor  do
Tribunal de Contas? Será que podemos? Será que não temos demandas internas?
Temos.  É  nesse  sentido  que  fiz  as  indagações.  Não  as  fiz  para  confrontar  o
presidente da Casa, mas para alertá-lo de que vários deputados não concordam com
isso e estávamos indo para dizer que não concordávamos. E há várias reivindicações
dentro do próprio Poder Legislativo que precisam ser tratadas, diria, de forma mais
carinhosa; que precisam ser atendidas, inclusive algumas dos próprios deputados,
com relação à infraestrutura,  pois necessitam de aporte, de apoio logístico ou de
efetivo humano; além, obviamente, de atender a outras reivindicações dos servidores.
Então,  é  nesse  sentido,  Sr.  Presidente,  que  fazemos  a  declaração  de  voto
favoravelmente,  mas  dizendo  que  ainda  falta  muito  para  atender  aos  nossos
servidores.

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, quero deixar consignado o meu voto
favorável à questão do reajuste dos servidores da Assembleia. Temos uma história
muito  próxima  daqueles  que  ocupam  cargos  nesta  Casa.  Estou  ocupando
temporariamente  o  mandato  de  deputado.  É por  prazo  determinado,  mas sou de
carreira  e,  com  muito  orgulho,  servidor  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatística  -  IBGE  -  há  34  anos.  Quero,  portanto,  dizer  que  votamos  com  o
entendimento de que estamos sempre lutando por melhores remunerações e sempre
para que possamos acompanhar a evolução do que ocorre em nosso país. Temos
uma inflação que,  talvez,  não seja medida na sua essência,  e os  reajustes ficam
aquém do que realmente poderia ser concedido aos servidores, dando-lhes melhores
condições  de  remuneração.  Sirvo-me  do  momento,  deputado  Ivair,  para
cumprimentar, saudar os vereadores João Paulo e Reginaldo Baía, da nossa querida
Aguanil, bem próxima a Campo Belo, cerca de 18 km. Estão prestigiando esse nosso
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trabalho  na  tarde  de  hoje  e  vieram, assim  como outros  vereadores,  participar  do
Congresso Mineiro de Municípios. Gostaria, ainda, presidente Ivair, de dizer que esta
semana  o  nosso  trabalho  de  construir  o  diagnóstico  das  Apaes,  aprovado  e
executado  na  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  teve  duas  reuniões
muito importantes. A primeira foi realizada em Sete Lagoas, onde, na parte da manhã,
conhecemos a Apae; na parte da tarde, numa audiência pública, reunimos as Apaes
da região Central do Estado. Ontem, em Pará de Minas, estivemos com as Apaes da
região Leste e algumas da área Central, como é o caso de Betim, cidade do deputado
Ivair Nogueira. A cada encontro, a cada debate, estamos conhecendo um pouco mais
da realidade das escolas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.  Em
cada região do Estado, ela traz uma característica diferente talvez em vista de sua
necessidade, mas, historicamente, a Apae, além de ser uma escola-clínica, é também
uma  escola  que  tem  demonstrado,  ao  longo  de  sua  existência,  um  tratamento
diferenciado aos alunos. Prestam-se nas Apaes assistência social, saúde e educação.
A forma como os alunos recebem a educação nos deixa cada vez mais convictos de
que as Apaes não devem, em nenhum momento, estar ameaçadas. Ontem, em Pará
de Minas,  a aluna Paulínia,  utilizando da palavra,  deu a todos nós presentes um
depoimento muito bonito e gratificante. “Olha, senhoras e senhores, já disseram que
querem terminar com a vida das Apaes. Esta casa é a minha casa. E tem muitos
coleguinhas meus que só têm esta casa, onde tem mais carinho, mais atenção e
melhoria tanto no ensino quanto na questão da educação”.  Tenho tido esse olhar,
deputado Bosco, com muita atenção à história da Apae, que conheço um pouco mais
a cada debate. Amanhã a comissão estará em Além Paraíba, na divisa de Minas com
o Rio de Janeiro. Na segunda-feira, esteve em Sete Lagoas. E ontem, terça-feira,
esteve  em  Pará  de  Minas.  A cada  semana  percorremos  uma  região  do  Estado.
Semana que vem estaremos em Montes Claros. Na outra semana, Araxá, Paracatu,
Uberlândia e Araçuaí.  Vamos viajar  por todo o Estado e construir  um diagnóstico.
Acima de tudo,  nosso ideal é que os próximos governantes tenham em mãos um
documento capaz de materializar o sentimento das Apaes de Minas Gerais. Quero
dizer  que,  sem  sombra  de  dúvida,  as  Apaes  de  Minas  Gerais  são  as  mais
organizadas em nosso país. Há o trabalho de um parlamentar, o deputado federal
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Eduardo Barbosa, que muito tem feito pelas Apaes, na defesa de seus interesses lá
em  Brasília.  A ação  do  deputado  Eduardo  Barbosa  tem  dado  às  Apaes  valor  e
garantia especiais para seu funcionamento e financiamento. A Assembleia mineira,
participando de inúmeras outras atividades importantes para o Estado de Minas, dá
sua contribuição criando esse diagnóstico. Com isso, poderemos oferecer ao governo
a busca de um caminho e estabelecer uma política para as Apaes. Mas não aquela
política de dar alguma coisa em um ano, dar outra coisa no outro ano. Não, é uma
coisa corrente, uma obrigação corrente que se possa materializar em melhorias nas
Apaes do Estado de Minas Gerais. Quero comunicar aos nobres pares que, amanhã,
estaremos  em  Além Paraíba.  Semana  que vem,  em  Montes  Claros.  O  convite  é
estendido  aos  demais  parlamentares,  que,  conosco,  irão  descobrir  e  ajudar  a
construir esse diagnóstico importante da escola, das clínicas da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente.

O deputado João Leite - Deputado Ivair Nogueira, meu irmão e amigo querido, votei
favoravelmente. O deputado Dilzon Melo fez uma manifestação que é o sentimento,
eu creio, de todos nós, deputados. É um sentimento de muito agradecimento aos
servidores da Assembleia, de todos com que nós temos contato permanente: aqueles
que nos orientam nas comissões; os consultores; os assessores; a TV Assembleia -
com todo o seu grupo de jornalistas,  cinegrafistas;  auxiliares,  que  estão  viajando
conosco por todo este estado; nossa polícia legislativa, sempre presente conosco em
todos os momentos na Assembleia Legislativa; e a taquigrafia da Casa.  A todo o
momento recorremos à nossa taquigrafia. A taquigrafia produz a documentação desta
Casa. A cada momento em que estamos apertados, recorremos: “Queremos as notas
taquigráficas de determinada reunião”.  São documentos que têm servido até para
inocentar  pessoas.  Mas  muitas  vezes  também  servem  para  orientar  decisões  de
culpá-las  por  crimes  cometidos.  Queria  saudar  todos  esses  servidores  tão
importantes. Também os garçons, que nos servem com todo o carinho e em todos os
lugares desta Casa. Quero dizer que temos expectativa, deputado Dilzon Melo, de
que  melhore  mesmo.  Veja  a  situação que estamos  vivendo.  Estamos  falando na
alimentação de uma inflação de quase 12% no Brasil. É isso que nossos servidores
estão enfrentando.  Nossos servidores estão enfrentando uma inflação de 12% no
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alimento  que  compram.  É uma falácia  do  governo  federal.  O  interessante  é  que
alguns dizem aqui - falaram com o deputado Sargento Rodrigues agora - que nós
temos de nos preocupar é com o Estado. Inflação de 12% de alimentação é política
econômica. Está aqui o nosso professor deputado Rômulo Viegas, que nos dá aulas
sobre isso, cálculo, professor universitário de cálculo. Ele vai dizer isso a nós. Então,
os  nossos  servidores  estão  sofrendo  isso,  deputado  Dilzon  Melo.  A inflação  do
transporte público é de quase 10%. A inflação dos combustíveis é de 7%. Nossos
servidores  estão  sofrendo  isso.  Essa  recomposição  proposta  pela  Assembleia
Legislativa, que nós aprovamos aqui, não repõe o que nossos servidores perderam, o
que  eles  estão  perdendo.  Talvez  esse  seja  o  governo  mais  perverso  que  nós
enfrentamos em nosso país. Quando Sarney era presidente, tivemos inflação de 80%
ao mês. A maioria dos que nos ouvem nem tinha nascido ainda, nem sabem o que é
inflação de 80% ao mês. O deputado Dilzon Melo sabe o que é isso. Não há partido,
não  há  ninguém,  o  Brasil  conseguiu  lutar,  fazer  o  Plano  Real,  com  a  liderança,
primeiro,  do  presidente  Itamar  Franco,  depois  do  presidente  Fernando  Henrique
Cardoso.  Nós  acertamos isso,  só  que agora  o  PT,  que a  vida  inteira  namorou a
inflação,  conseguiu  e  trouxe  a  inflação  para  o  povo  brasileiro.  Então,
lamentavelmente,  deputado Dilzon Melo,  sei  que V.  Exa.  se esforçou,  a Mesa da
Assembleia, com a liderança de meu irmão Ivair Nogueira, mas é preciso mais. Nós
temos de olhar não para essa inflação oficial que está aí, mas para outra inflação,
para a  que as pessoas estão  sentindo na pele  quando vão abastecer  seu carro,
quando vão comprar alimentos. Outro dia, deputado Ivair Nogueira, deputado Rômulo
Viegas, eu vi tomate de R$11,99. Até brinquei: será que o cara do sacolão deixa por
R$12,00? E temos um governo - homenageio aqui o meu líder Luiz Henrique - que foi
comprar banana no Equador e deixou a banana de Janaúba. O ministro Fernando
Pimentel foi comprar banana lá no Equador. Quero terminar, Sr. Presidente, dizendo o
seguinte: o nosso país tem jeito, gente. Nós vimos aqui em Minas Gerais como se
fazem  as  coisas.  Ora,  o  governo  gasta  muito  consigo  mesmo.  Nós  temos  39
ministérios. Dá para governar o Brasil  com 20 ministérios. Não precisamos de 39
ministérios. É muito caro. Esse dinheiro tem de sobrar para o povo brasileiro, para
transferir para os estados e municípios, porque aí estados e municípios terão mais
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recursos. Lembro quando o ministro Pimentel foi prefeito de Belo Horizonte, deputado
Rômulo Viegas, ele tinha 63 secretarias. Por isso Belo Horizonte nunca teve obras,
não  sobrava  dinheiro  para  fazer  obras,  porque  ele  ele  gastava  tudo  com  os
companheiros.  Então,  eu  queria  abordar  isso.  É  importante.  É  muito  fácil,  Aécio
Neves fez isso em Minas Gerais, cortou secretarias, cortou 30%, fez um choque de
gestão para sobrar dinheiro para as pessoas. Deputado Dilzon Melo, eu aguardo que
V. Exa., com a liderança de Ivair Nogueira, com nosso querido Dinis Pinheiro, que
ampliemos isso e olhemos os nossos terceirizados. Vamos pensar neles. Eles estão
viajando conosco por todo o Estado, a inflação já corroeu grande parte do salário
deles,  e,  nessa  altura,  estão  passando  dificuldades  para  pagar  transporte,  para
comprar alimentação. Obrigado e desculpe-me ter estendido o tempo.

O  deputado  Rômulo  Viegas  -  Sr.  Presidente,  deputado  Ivair  Nogueira,  quero
parabenizar  V.  Exa.  e,  por  seu intermédio,  cumprimentar  os  demais  membros  da
Mesa que tomaram essa iniciativa positiva para melhorar um pouco o salário dos
servidores da Assembleia de Minas. Mas, como dizem os oradores anteriores, temos
de olhar as condições dos terceirizados, dos estagiários. Quem tem acompanhado
meus pronunciamentos ao longo dos anos sabe muito bem o que penso do salário do
servidor público brasileiro. Ao longo dos anos, o servidor público brasileiro não tem
recebido aquilo que realmente merece. Estou-me referindo a um percentual maior de
servidores  públicos.  No sistema que  está  aí  implantado,  faz-se  uma limpeza dos
cofres dos estados e dos municípios. Ontem eu disse aqui que, para cada R$1,00 de
benefício  concedido de  isenção de impostos  para  os  produtos  de  linha branca e
veículos,  deputado Ivair  Nogueira,  retirou-se da  receita  dos  estados  e  municípios
R$0,58, quase que 60% do valor. Aí fica muito difícil, porque, com pouca receita e
despesas para atender a todas as demandas da sociedade, fica muito difícil  para
governadores e prefeitos pagar as contas. Aí, lá em cima se determina: “Pague-se o
piso nacional ao professor”. Com qual dinheiro? “Ponha-se remédio nos postos de
saúde.” Com qual dinheiro? “Arrumem-se as estradas, ponha-se mais policial na rua.”
Disseram  aqui  que  Minas  Gerais  tem  uma  defasagem  enorme  de  policiais,  e  é
verdade. Mas é só Minas Gerais que tem? Os outros estados não têm defasagem? A
Polícia Federal... Quer dizer, para se colocar policial na rua tem que haver receita, e



473
____________________________________________________________________________

estamos falando de receita. Então, nesta declaração de voto, tem de ficar muito claro
que, para se pagar melhor ao servidor público brasileiro - seja eu, como professor da
universidade  federal;  seja  o  policial  rodoviário  federal;  seja  o  professor  de  Minas
Gerais; seja o policial legislativo -, tem de haver receita. Mas a política adotada isenta
as pessoas, para haver consumo, e depois as pessoas não honram os compromissos
do consumo. Muitas concessionárias já estão tomando os carros que foram vendidos,
porque as pessoas não conseguem pagar, só pagam as primeiras prestações, e a
receita dos estados e municípios cai cada vez mais. Então, de certa forma, temos de
parabenizar esse arranjo que a Mesa da Assembleia conseguiu fazer, concedendo
esse valor de reajuste para os servidores, mas realmente ele é pequeno, porque a
inflação já  está batendo quase que acima do teto da meta. Deputado João Leite,
desde o ano passado disse que o dragão da inflação já está dando as primeiras
baforadas. O coelhinho da Páscoa virou dragão da inflação. Então, realmente a cesta
básica do supermercado está começando a pesar no bolso das famílias, assim como
a despesa com remédios.  Os idosos,  por  exemplo,  têm  dificuldade para comprar
remédios. Então, alguma coisa tem de mudar nisso aí. Mas, na declaração de voto,
quero novamente parabenizar a Mesa da Assembleia; o governo do Estado, agora na
pessoa do governador Alberto Pinto Coelho, que, em que pese às dificuldades, está
honrando os compromissos. Minas Gerais não está dando calote em ninguém, está
pagando as contas, está honrando os compromissos dentro do que é permitido pela
receita de arrecadação. Então isso fica registrado, e esta é a minha declaração de
voto.

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 8, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA EM 7/5/2014

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio
Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Almir  Paraca -  Arlen Santiago -  Carlos

Mosconi -  Deiró Marra - Duarte Bechir  -  João Leite - Liza Prado - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -
Sebastião Costa - Tony Carlos - Wander Borges.

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.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/4/2014

Às  9h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Luiz  Henrique,
membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado  Luiz  Henrique,  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 estratégias para a interiorização do Sistema Nacional de
Cultura em Minas Gerais e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Daniela Silva Leite,
coordenadora de interiorização da Secretaria de Estado de Cultura, representando a
secretária; e Cesária Alice Macedo, chefe da Representação Regional do Ministério
da Cultura em Minas Gerais; e os Srs. deputado federal Domingos Sávio; Paulo Célio
de  Almeida  Hugo,  prefeito  de  Diamantina;  vereador  José  Geraldo  Silva,  2º  vice-
presidente da Câmara Municipal de Diamantina, representando o presidente; Renato
da  Conceição  Oliveira,  representante  da  Pró-Reitoria  de  Extensão  e  Cultura  da



475
____________________________________________________________________________

Universidade Federal  dos  Vales  do Jequitinhonha e  Mucuri,  representando a pró-
reitora; Bernardo Novais da Mata Machado, secretário de Articulação Institucional do
Ministério da Cultura - Brasília; Walter Cardoso França Júnior, secretário municipal de
Cultura, Turismo e Patrimônio de Diamantina e presidente do Conselho Municipal de
Cultura de Diamantina; vereador Décio dos Santos Gomes, da Câmara Municipal de
Diamantina e Conselheiro Municipal; e o vereador Antonio Ércio Veloso, da Câmara
Municipal de Diamantina, 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  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, 7 de maio de 2014.
Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira - Luiz Henrique.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/4/2014
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira e

Duarte Bechir,  membros da supracitada comissão.  Havendo número regimental,  o
presidente, deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, nos termos do art.
120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a debater questões relativas a animais
silvestres e exóticos (convívio, tráfico e exposição) e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Rogério Noce, ouvidor
ambiental do Estado, por meio do qual convida os membros desta comissão para
participar  do  seminário  10  Anos  de  OGE.  A presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários da reunião para ouvir a Sra. Cristina Amaral Passos Figueiredo, chefe da
Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Histórico; e
as Sras. Sônia Aparecida Cordebelle de Almeida, gerente de Proteção a Fauna e
Flora do Instituto Estadual de Florestas - IEF; Lilian Maria Ferreira Marotta Moreira,
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coordenadora  substituta  do  Grupo  Especial  de  Defesa  da  Fauna  -  Gedef  -  do
Ministério  Público  do  Estado;  Edna Cardozo Dias,  presidente  da  Comissão  pelos
Direitos dos Animais da OAB-MG; e Adriana Cristina Araújo, membro do Movimento
Mineiro  Pelos  Direitos  Animais;  e  os  Srs.  Jadir  Carvalho,  fiscal  agropecuário  do
Instituto Mineiro  de  Agropecuária -  IMA;  Junio Augusto dos Santos Silva,  analista
ambiental responsável pelo Núcleo de Fauna Silvestres; e Daniel Ambrózio da Rocha
Vilela,  chefe  do  Centro  de  Triagem  de  Animais  Silvestres  em  Belo  Horizonte  do
Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  Recursos  Naturais  Renováveis  de  Minas
Gerais  -  Ibama;  Sérgio  Moreira  Martins,  assessor  ambiental  do  Departamento  de
Meio Ambiente da Associação Mineira de Municípios - AMM; Maj. PM Valmir  José
Fagundes, comandante da Companhia de Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas
Gerais; Afrânio Lúcio Vasconcelos, delegado da Divisão Especializada de Proteção ao
Meio Ambiente da Polícia Civil  do Estado; Gladstone Corrêa de Araújo, diretor do
Jardim Zoológico de Belo Horizonte; e Marcos de Mourão Motta, fundador da ONG
Asas e Amigos da Serra, 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,  agradece  a  presença de todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Célio Moreira, presidente - Carlos Pimenta - João Leite - Leonídio Bouças.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/4/2014
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adalclever Lopes,

Celinho do Sinttrocel e Anselmo José Domingos, membros da supracitada comissão.
Está presente também o deputado Gilberto Abramo. Havendo número regimental, o
presidente, deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, nos termos do art.
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120,  inciso  III,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a debater a quantidade de acidentes na ciclovia da Lagoa da
Pampulha. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a
Sra. Eveline Trevisan, superintendente de Desenvolvimento de Projetos e Educação
da BHTrans, representando o Sr. Ramon Victor Cesar, presidente da empresa; e os
Srs.  João  Gualberto  Costa  da  Silva  Filho,  secretário  adjunto  da  Administração
Regional Municipal Pampulha, representando o Sr. Humberto Pereira de Abreu Júnior,
secretário  dessa  pasta;  Fernando  Marcos  Sampaio  Blaser,  secretário  adjunto  de
Esporte  e  Lazer  de  Belo  Horizonte,  representando  o  Sr.  Patrick  Neil  Drumond
Albuquerque,  secretário  municipal  dessa  pasta;  Mauro  Luiz  Cardoso  de  Oliveira,
supervisor de projetos e obras especiais da BHTrans; Adriano Ventura, vereador da
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Rogério Marques Pacheco, ultraciclista; Renzo
Radicchi, advogado; e Fábio Souza Melo, diretor de meio ambiente da Associação
Pro-Civitas - Bairros São Luiz e São José, que são convidados a tomar assento à
mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Gilberto  Abramo,  autor  do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A
presidência retoma os trabalhos ordinários  da reunião.  Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

- nº 9.720/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião
para  debater  em  audiência  pública  a  segurança  no  trânsito  na  região  dos
condomínios  Vila  Castel,  Village  Terrasse,  Vila  del  Rey,  Vila  do  Conde  e  outros
condomínios adjacentes, no trevo da Rodovia MG-30.

- nº 9.722/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja realizada visita à
Superintendência Regional do Dnit para obter informações sobre a atual situação da
Rodovia dos Inconfidentes, localizada na BR-356.

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

Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Celinho do Sinttrocel - Leonídio Bouças.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/4/2014
Às 9h45min, comparecem na Escola Estadual Francisca Josino os deputados Duilio

de  Castro  e  Sargento  Rodrigues  (substituindo  o  deputado Rômulo  Veneroso,  por
indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Duilio de Castro, 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 os prejuízos causados pela falta de fornecimento de energia elétrica
aos consumidores que se encontravam na localidade que abrange o circuito da Serra
do Cipó  durante  o  Carnaval  do  corrente  ano e  a  discutir  e  votar  proposições  da
comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a
Sra.  Edina  Maria  de  Siqueira  Andrade,  1ª-tesoureira,  representando  Vânia  Maria
Santos  Meira  de  Souza,  presidente  da  Associação  Comunitária  João  Nogueira
Duarte, e os Srs. Marcos Barroso de Resende, assessor da Gerência Institucional e
Legislativa,  e  Ronaldo  de  Oliveira  Rezende,  engenheiro,  representando  Djalma
Bastos  de  Morais,  diretor-presidente  da  Cemig,  Marcelo  Rodrigo  Barbosa,
coordenador  do  Procon  Assembleia  e  presidente  da  Comissão  de  Defesa  do
Consumidor da OAB-MG, Júlio César Jerônimo Barroso, presidente da Serra do Cipó
Convention  &  Visitors  Bureau,  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.  O
deputado Duilio de Castro passa a condução dos trabalhos ao deputado Sargento
Rodrigues  e  retira-se  da  reunião.  Logo  após,  a  presidência  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. São recebidos pelo presidente
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ofícios da Associação Comunitária João Nogueira Duarte e da Associação de Amigos
da Lapinha. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Rômulo Veneroso, presidente - Vanderlei Miranda - Luiz Humberto Carneiro.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/4/2014
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Arlen Santiago, Doutor Wilson Batista e Pompílio Canavez, membros da supracitada
comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião
e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Pompílio  Canavez,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina  a  debater  a  humanização  do  parto  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 2.753/2011 (Arlen Santiago) e 3.525/2012 (Carlos Pimenta), ambos em turno
único; e 4.783/2013, no 1º turno (Doutor Wilson Batista). A presidência interrompe os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Karla Adriana Caldeira e Maria
Albertina  Santiago  Rego,  referências  técnicas  do  programa  Viva  Vida,  da
Coordenação  Estadual  de  Saúde  da  Criança,  da  Mulher  e  do  Adolescente,
representando o secretário  de Saúde; Ângela Fátima Vieira Silva, 1ª-secretária do
Conselho  Regional  de  Enfermagem de Minas  Gerais,  representando a  presidente
desse  conselho;  Maria  Ines  de  Miranda  Lima,  presidente  da  Associação  dos
Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais; Anayanse Correa Brenes, coordenadora
do Núcleo de Estudos Mulher e Saúde, do Departamento de Medicina Preventiva e
Social da UFMG; Sônia Lansky, coordenadora da Comissão Perinatal da Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Cleise Maria Pereira Soares, presidente da
ONG  Bem  Nascer;  Pollyana  do  Amaral  Ferreira,  coordenadora  do  grupo  Ishtar
Espaço para Gestantes e ativista do grupo Parto do Princípio - Mulheres em Rede
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pela Maternidade Ativa; Torcata Amorim, vice-presidente da Associação Brasileira de
Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras, representando a presidente dessa associação;
Sílvia Almeida de Oliveira Costa Martinez, presidente da Rede de Gênero ReGar -
Ouro Preto; Leda Caporali de Oliveira, médica ginecologista e obstetra e professora
adjunta  da  Faculdade  de  Medicina  da  UFMG;  e  o  Srs.  Itagiba  de  Castro  Filho,
presidente do Conselho Regional de Medicina; Lincoln Lopes Ferreira, presidente da
Associação Médica de Minas Gerais;  e João Batista Marinho Castro Lima,  diretor
clínico do Hospital Sofia Feldman, que são convidados a tomar assento à mesa. A
presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  autor  do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A
presidência retoma os trabalhos ordinários da comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. 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 maio de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Arlen Santiago- Pompílio Canavez.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS
ÁGUAS, EM 30/4/2014

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Almir Paraca e
Pompílio Canavez, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o  presidente,  deputado Almir  Paraca,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do
art.120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A
presidência informa que a reunião se destina a debater a possibilidade de replicar o
Projeto Manuelzão, desenvolvido no âmbito da Bacia do Rio das Velhas e de discutir
e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência publicada no Diário do Legislativo em 17/4/14: ofício da Sra. Maria
Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil,  informando  que,  em  relação  ao
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Requerimento  n°  6.130/2013,  a  secretaria  está  elaborando  uma  deliberação
normativa a fim de regulamentar as considerações de baixo impacto da atividade de
barraginhas;  e  do Sr.  Gil  Pereira,  secretário  de  Desenvolvimento  e  Integração do
Norte e Nordeste de Minas Gerais, informando que, em relação ao Requerimento n°
6.128/2013,  estão  se  captando  recursos  junto  ao  governo  federal  objetivando  a
ampliação  das  metas  do  programa  Água  para  Todos,  tendo  em  vista  a  grande
demanda. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a
Sra. Renata Maria de Araújo, diretora de Gestão das Águas e Apoio aos Comitês de
Bacias, representando a diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas -
Igam; e os Srs. Carlos Eduardo da Silva, presidente do CBH Piranga, representando
o coordenador-geral do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias e presidente do Comitê
da Bacia Hidrográfica Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande - Uberaba;  Marcus
Vinícius  Polignano,  coordenador  do  Projeto  Manuelzão;  e  Eduardo  Nascimento,
assessor  de  meio  ambiente  da  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do
Estado de Minas Gerais - Fetaemg - e representante do Comitê de Bacia Hidrográfica
do Rio das Velhas, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência, na
qualidade de um dos autores do requerimento que deu origem ao debate, passa a
tecer suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao deputado Pompílio
Canavez e em seguida aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária,  a  ser
realizada na Câmara Municipal de Muriaé, às 14 horas, com a finalidade de ouvir os
comitês de bacia, de forma regionalizada, discutir questões relacionadas com o uso
da água e a gestão de recursos hídricos, bem como a repercussão para o Estado de
Minas Gerais da solicitação do governo de São Paulo para que seja autorizada a
transposição de parte das águas do Rio Paraíba do Sul para o sistema da Cantareira,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Pompílio Canavez, presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 649/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, a mensagem em tela encaminha os convênios
ICMS nºs 38 a 44,  de 31 de março de 2014,  celebrados no âmbito do Conselho
Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  25/04/2014,  a  proposição  vem  a  esta
Comissão para receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº
18.

Fundamentação
Os sete  convênios  encaminhados  por  meio  da  mensagem tratam de benefícios

fiscais relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias -
ICM,  e  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,
parcelamento, redução de multa, juros e demais acréscimos legais, bem como prazo
para pagamento do tributo.

Esclareça-se que a Emenda à Constituição Federal nº 18, de 1º de dezembro de
1965,  ainda  sob  a  égide  da  Constituição  Federal  de  1946,  instituiu  o  Sistema
Tributário Nacional e criou o ICM, que, à época, era relativo apenas à circulação de
mercadorias. Referido imposto foi regulado pelo Código Tributário Nacional - CTN -,
Lei  nº  5.172,  de  1966,  nos  arts.  52  e seguintes.  Com o advento da Constituição
Federal de 1988, o ICM passou a ser ICMS, com ampliação de seu fato gerador, por
meio da incorporação dos serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação.

De  acordo  com  o  art.  155,  §  2º,  XII,  “g”  da  Constituição  Federal,  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,
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que  foi  recepcionada  pelo  art.  34,  §  8°,  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais
Transitórias - ADCT.

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 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 - SEF -, até o terceiro dia subsequente ao de
sua publicação no Diário Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa,
que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o disposto no
art. 4º da Lei Complementar federal nº 24, de 1975.

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.

Passemos ao exame de cada um dos convênios encaminhados pela proposição.
O Convênio ICMS nº 38, de 31 de março de 2014, altera o Convênio ICMS nº 144,

de 17 de dezembro de 2012, 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. A principal alteração amplia os débitos de ICMS que poderão
ser objeto de parcelamento, uma vez que a redação original do convênio abarcava os
débitos vencidos até 31 de dezembro de 2012 e com a nova redação abrange os
débitos vencidos até 31 de dezembro de 2013. As demais alterações são decorrentes
da mudança de data citada.

O Convênio ICMS nº 39, de 31 de março de 2014, 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,
cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2013.
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O Convênio ICMS nº 40, de 31 de março de 2014, altera o Convênio ICMS nº 87,
de 5 de julho de 2002, que concede isenção do ICMS nas operações com fármacos e
medicamentos destinados a órgãos da administração pública direta federal, estadual
e municipal, e suas fundações públicas. A alteração modifica o Anexo Único do citado
convênio, que fica acrescido do item 193, que inclui o fármaco palivizomabe na lista
de isenção do imposto.

O Convênio ICMS nº 41, de 31 de março de 2014, autoriza o Estado do Acre 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  referido  estado.  São  excetuados  do  benefício  algumas  operações  e
mercadorias, bem como alguns contribuintes, na forma que especifica.

O Convênio ICMS nº 42, de 31 de março de 2014, altera o Convênio ICMS nº 157,
de  6  de  novembro  de  2013,  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.  A alteração modifica  o  prazo,  por  parte  do  contribuinte,  de
adesão ao programa, que passa a ser até 31 de maio de 2014, e não 31 de março de
2014, como era em sua sua redação original.

O Convênio ICMS nº 43, de 31 de março de 2014, altera o Convênio ICMS nº 121,
de 4 de outubro de 2012, que autoriza o Estado de Roraima a dispensar ou reduzir
juros e multas de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, na forma que
especifica. A principal alteração amplia os débitos de ICM e de ICMS que poderão ser
objeto de parcelamento, uma vez que a redação original do convênio abarcava os
débitos cujos fatos geradores tivessem ocorrido até 31 de dezembro de 2010 e com a
nova redação abrange os débitos  relativos a fatos  geradores ocorridos até 30 de
junho de 2013. As demais alterações são decorrentes da mudança de data citada.

O Convênio ICMS nº 44, de 31 de março de 2014, altera o Convênio ICMS nº 95,
de 28 de setembro de 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 refere-se à previsão, na Cláusula Segunda-A,
de  que  não  somente  os  Estados  do  Rio  Grande  do  Sul  e  de  São  Paulo  ficam
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autorizados a não exigir  o estorno de crédito fiscal,  nos termos do art.  21 da Lei
Complementar Federal nº 87, de 1996, nas operações de que trata o convênio, mas
também o Estado de Minas Gerais fica igualmente autorizado.

Conclusão
Opinamos pela ratificação dos Convênios ICMS nºs 38 a 44, de 31 de março de

2014, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº … / ...

Ratifica os Convênios ICMS nºs 38 a 44, de 31 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 38, de 31 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS nº

144, de 17 de dezembro de 2012, 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;

II  -  Convênio ICMS nº 39, de 31 de março de 2014,  que 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, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2013;

III - Convênio ICMS nº 40, de 31 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS nº
87,  de  5  de  julho  de  2002,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  operações  com
fármacos  e  medicamentos  destinados  a  órgãos  da  administração  pública  direta
federal, estadual e municipal e suas fundações públicas;

IV - Convênio ICMS nº 41, de 31 de março de 2014, que autoriza o Estado do Acre
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 referido estado;

V - Convênio ICMS nº 42, de 31 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS nº
157, de 6 de novembro de 2013, que autoriza o Estado do Espírito Santo a instituir
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programa de parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, na
forma que especifica;

VI - Convênio ICMS nº 43, de 31 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS nº
121, de 4 de outubro de 2012, que autoriza o Estado de Roraima a dispensar ou
reduzir juros e multas de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, na forma
que especifica; e

VII - Convênio ICMS nº 44, de 31 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS nº
95, de 28 de setembro de 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.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Duarte Bechir, relator - Lafayette de Andrada - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.403/2012
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei  em epígrafe dispõe

sobre  a  desafetação  de  bem  público  e  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doá-lo  ao
Município de Ponte Nova.

A  proposição  foi  analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a
Emenda nº 1, que apresentou, e pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, que 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 análise trata de desafetar o bem público constituído pelo 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.

Cabe esclarecer que, por se tratar a rodovia de bem de uso comum do povo, a sua
transferência ao patrimônio municipal não pode implicar alteração em sua natureza
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jurídica, pois ela continuará inserida na comunidade como meio de passagem pública.
Em função desse entendimento, a Comissão de Constituição e Justiça considera que
o texto do parágrafo único do art. 1º deve expressamente determinar que o referido
trecho será utilizado como via pública, razão pela qual apresentou a Emenda nº 1,
que dá nova redação a esse dispositivo.

Além  dessa  mudança  que  visa  o  atendimento  ao  interesse  público,  que  deve
nortear o negócio jurídico em causa, note-se que a alienação a ser realizada está
revestida de garantia, uma vez que 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 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  que  versam  sobre  a
transferência  de  domínio  de  bens  públicos,  não  gera  despesas  para  o  erário  e,
portanto, não acarreta repercussão na execução da lei orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.403/2012, no

1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Célio Moreira - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.257/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria dos deputados Ivair Nogueira e Rômulo Veneroso, esse projeto 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
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Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  à  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e
Obras  Públicas  e  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  para
receber parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e  legalidade  da  matéria  com  a  emenda  nº  1,  que  apresentou.  A Comissão  de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação da matéria com a
emenda nº 1 e com a emenda nº 2, por ela apresentada.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer nos termos do art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  4.257/2013  visa  desafetar  o  trecho  da  Rodovia  MG-050

compreendido  entre  a  ponte  sobre  o  Rio  Paraopeba  e  o  trecho  de  acesso  à
Cervejaria Brahma, e autorizar o Poder Executivo a doá-lo ao Município de Juatuba,
para  instalação  de  via  urbana.  Estabelece  o  projeto  que  a  área  reverterá  ao
patrimônio do Estado caso, findo o prazo de cinco anos, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista. Na justificação, os autores esclarecem que a transferência do
trecho,  que  dá  autonomia  ao  município  para  efetivar  obras  de  recuperação  e
conservação, interessa ao Executivo Municipal, por já integrar o perímetro urbano e
possuir características que permitem a instalação de via urbana.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que bens
de uso comum do povo, como esse trecho de rodovia, não podem ser alienados
enquanto houver afetação pública e que a eventual transferência ao Município de
Juatuba não implicará mudança da natureza jurídica do bem, mas apenas de sua
titularidade. Ressaltou ainda que o art. 18 da Constituição Estadual e 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,  determinam  a  necessidade  de
licitação,  dispensada  quando  se  tratar  de  doação  e  permuta;  avaliação  prévia  e
autorização legislativa para a alienação de imóveis.

Essa  comissão  solicitou  fosse  a  matéria  baixada  em  diligência  à  Prefeitura
Municipal de Juatuba, que não se manifestou, e ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, que se manifestou favoravelmente
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e  especificou  melhor  o  trecho a  ser  doado,  como 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
projeto com emenda nº 1, que apresentou, para incluir o detalhamento proposto pelo
DER-MG.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas destacou que o DER-
MG considera ter o trecho características de via urbana, diferenciando-se de rodovia,
e  que  a  doação  permitiria  sua  melhor  integração  à  rede  viária  do  município.
Apresentou  a  Emenda  nº  2  para  uniformizar,  sob  a  denominação  de  Raimundo
Gabriel  de  Rezende  -  Dico  Rezende,  esse  trecho  com  outro  da  mesma  via,  no
Município  de  Betim,  que vai  até  a  divisa  com Juatuba.  Esclareceu julgar  justa  a
homenagem ao parlamentar de Betim, nascido em 1922 e falecido em 2000, devido à
sua atuação em momentos marcantes,  como os da  instalação da fábrica da Fiat
Automóveis e da Refinaria Gabriel Passos.

Consideramos atendidos os requisitos legais para transferência de domínio de bem
público e recomendamos o acolhimento das Emendas nºs 1 e 2. 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.

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 a Emenda nº2,
apresentada pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Duarte Bechir, relator - Lafayette de Andrada - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.505/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe visa dar

nova redação à Ordem 87 do anexo da Lei nº 12.995, de 30 de julho de 1998.
Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua
competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Lei nº 12.995 autorizou o Poder Executivo a fazer a doação ou a reversão

de imóveis constituídos por praças de esportes edificadas pelo Estado aos municípios
em  que  se  situam,  discriminados  em  seu  anexo  com  respectiva  localização  e
utilização à época. Esse anexo foi objeto de alterações pelas Leis nºs 13.646, de
2000, 14.369, de 2002, e 16.044, de 2006.

Com a alteração proposta, o imóvel a que se refere a Ordem 87, situado na Rua
Coronel João Alves, 440, no Município de Oliveira, passará a ser destinado tanto ao
funcionamento de um ginásio poliesportivo quanto à edificação da sede da Câmara
Municipal.

Solicitada a se manifestar sobre o projeto, a Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão declarou-se favorável à alteração pretendida, esclarecendo que a Prefeitura
Municipal  de  Oliveira  encaminhou-lhe  croqui  do  terreno,  informando  que parte  do
imóvel  será  utilizada para a  construção da nova sede da câmara  municipal,  sem
prejuízo do funcionamento do ginásio poliesportivo.

Cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição
e Justiça, tem o objetivo de adequar o texto do projeto à técnica legislativa, levando
em conta que, “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”.

Com essa adequação, o projeto atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o
erário e não acarretar repercussão na lei  orçamentária,  pois altera tão somente a
finalidade  para  a  qual  o  bem foi  doado e  estabelece nova cláusula  de  reversão.
Ademais, encontra-se em conformidade com o § 2º do art.  105 da Lei Federal nº
4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o
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controle dos orçamentos e balanços da União,  dos estados, dos municípios  e do
Distrito Federal.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.505/2013, no 1°

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

Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Célio Moreira - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.519/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo

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.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua
competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A citada Lei nº 18.995, de 2010, autorizou o Poder Executivo a doar ao Município de

Antônio Carlos imóvel com área de 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. O seu art. 2º prevê 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 tiver sido dada a destinação prevista.

O  projeto  sob  análise  pretende  acrescentar,  entre  as  finalidades  do  imóvel,  a
construção de um parque de exposições.

O autor da matéria esclarece, em sua justificação, que a medida ora proposta visa
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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  previstos
inicialmente.

Cabe ressaltar que o prefeito municipal de Antônio Carlos, por meio do Ofício nº
83/2014, salienta 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. A
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.

É importante observar que a proposição atende aos preceitos legais que versam
sobre  a  transferência  de  domínio  de  bens  públicos,  além  de  não  representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na lei orçamentária, pois ela tão
somente altera a finalidade do imóvel. Encontra-se, assim, em conformidade com o
disposto no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços
da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.519/2013, na

forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Célio Moreira, relator - Lafayette de Andrada - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.574/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De  autoria  do  deputado  Inácio  Franco,  esse  projeto  visa  a  autorizar  o  Poder

Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Abaeté o imóvel que especifica.
O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de
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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,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresentou.

Cabe agora a esta comissão emitir seu parecer, nos termos do art. 102, inciso VII,
do mencionado Regimento.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.574/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de São Gonçalo do Abaeté imóvel localizado na Rua 12 de Junho,
nesse 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.

Conforme dispõe 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,  a
alienação de bens da administração pública, ainda que para outro ente da Federação,
subordina-se à existência de interesse público, devidamente justificado. 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 registrar que, atualmente, o Cras já funciona no imóvel.

O inciso I do art. 17 da lei citada exige, para bens imóveis, autorização legislativa,
avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta no caso
de doação.

De acordo com registro cartorial, apenso ao projeto de lei, o imóvel 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 por essa
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autarquia e não pelo Poder Executivo, o que foi corrigido por meio do Substitutivo nº
1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

O DER-MG, por meio da nota técnica de 3/12/2013, manifestou-se favoravelmente
à doação pretendida, pois a área já está cedida à municipalidade e a autarquia não
tem planos para sua utilização.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.574/2013 na forma do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Duarte Bechir, relator - Lafayette de Andrada - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 59/2014
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei Complementar nº

59/2014 “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”.

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,
que, em exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, veio o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 102, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo visa a alterar a Lei Complementar nº 59, de 2001, que

contém a organização e a divisão judiciárias do Estado.
Com efeito, ao longo de seus 118 artigos, a proposição traz propostas de alterações

da  organização  judiciária  do  Estado,  dispondo  notadamente  sobre  os  seguintes
temas:  estrutura  e  organização  do  Poder  Judiciário  estadual,  incluindo  a  Justiça
Militar  e  a  Justiça  de  Paz;  remuneração,  verbas  indenizatórias  e  benefícios  de
magistrados;  regime  disciplinar  de  magistrados;  serviços  notariais  e  de  registro;
movimentação de municípios entre comarcas.

Segundo  a  justificação  apresentada,  “o  projeto  de  lei  abordou  temas  alusivos
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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.”  Relatou-se,  por  fim,  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”.

A lei em questão é de grande relevância para o poder público e os jurisdicionados,
pois contém um complexo de princípios e regras que norteiam o funcionamento e a
organização dos órgãos jurisdicionais encarregados da aplicação da lei  aos casos
concretos.  Nesse  contexto,  é  típico  das  normas  dessa  natureza  estabelecer  o
quantitativo de juízes de direito e das comarcas existentes no território mineiro, os
deveres,  as  obrigações e as  prerrogativas dos magistrados,  o  funcionamento dos
Juizados Especiais e da Justiça Militar, a par de outras disposições.

Verificamos que o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça
procurou adequar o conteúdo do projeto de lei às disposições legais e constitucionais
vigentes e à técnica legislativa, bem como incorporar ao texto do referido substitutivo
somente  as  verbas  que  estão  sendo  criadas,  em  obediência,  também,  à  técnica
legislativa.

Nesse ponto, merecem destaque as alterações realizadas no regime remuneratório
dos magistrados (art.  114 da Lei  Complementar  nº  59,  de  2001),  as quais,  como
salientado na Comissão de Constituição e Justiça, foram adequadas, no substitutivo,
ao regime de subsídio previsto constitucionalmente e à transparência que deve pautar
toda ação administrativa.

Destacamos também que o Substitutivo  nº  1 procedeu às seguintes  alterações:
supressão do art. 9º do projeto, que pretendia acrescentar ao vigente art. 11 da Lei
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Complementar nº 59, de 2001, a atribuição do título de desembargador ao membro do
Tribunal de Justiça, além do tratamento de excelência; atribuição de nova redação ao
art. 16 da Lei Complementar nº 59, de 2001, revogando os incisos IV e V, bem como
substituindo a expressão “Corte Superior” pela expressão “Órgão Especial”, constante
no inciso II, de modo a evitar a delegação inconstitucional de competência do Poder
Legislativo ao Tribunal  de Justiça no que tange à criação de órgãos públicos,  em
respeito ao princípio da reserva legal, nos termos do disposto no inciso XI do art. 48
da Constituição da República e no inciso XI do art. 61, da Constituição do Estado;
supressão da alteração dos incisos XII e XIII do art. 55 da Lei Complementar nº 59,
de 2001, em respeito, respectivamente, à autonomia funcional do Ministério Público e
aos  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); 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” pela
expressão “fundações públicas”, em virtude da recente promulgação da Emenda à
Constituição nº 92, de 2014, que altera o inciso II do § 4º e o § 5º do art.  14 da
Constituição  Estadual,  que  possibilitou  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;
supressão do art.  43  do  projeto,  que pretendia  substituir  a  expressão “autoridade
policial” pela expressão “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;  supressão  do  art.  46  do  projeto,  por
contrariar  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; supressão dos arts. 108 e 112 do projeto, tendo em
vista  que  “o  projeto  de  lei  abordou  temas  alusivos  unicamente  à  organização
judiciária,  de  regra,  sem  promover  alterações  na  seara  da  divisão”,  segundo
justificação apresentada pelo presidente do Tribunal de Justiça.

Por fim, incorporamos sugestões de emendas apresentadas no decorrer da reunião,
uma  vez  que  aprimoram  o  texto  do  Substitutivo  nº  1  e  refletem  interesses  dos
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servidores  do  Poder  Judiciário.  Assim  sendo,  redigimos  ao  final  do  parecer  as
Emendas  nºs  1  a  9,  com  as  alterações  necessárias  à  observância  da  técnica
legislativa. Especialmente quanto à alteração constante na Emenda nº 4, verificamos
sua necessidade tendo em vista o objetivo exposto na sua justificação, qual seja a
exclusão da possibilidade de juiz de direito compor comissão processante de servidor
público.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar no

59/2014 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com
as Emendas nºs 1 a 9, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 92 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
Art. 92 - O caput do art. 296 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar

com a 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,  a  autoridade
instauradora do processo disciplinar poderá, mediante despacho fundamentado, por
requerimento da comissão processante, determinar o seu afastamento do exercício
das funções do cargo, por sessenta dias, sem prejuízo da remuneração.”.

EMENDA Nº 2
Suprima-se o art. 95 do Substitutivo nº 1.

EMENDA Nº 3
Suprima-se o art. 91 do Substitutivo nº 1.

EMENDA Nº4
Suprima-se o § 3º do art. 298 da Lei Complementar nº 59, de 2001, acrescentado

pelo art. 93 do Substitutivo nº 1.
EMENDA Nº 5

Dê-se ao art. 84 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 84 - O § 1º do art. 261 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 5º e revogados
os §§ 2º e 4º:
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'Art. 261 - (...)
§ 1º - Até que ocorra a vacância dos cargos efetivos de Oficial de Apoio Judicial,

Classe B, prevista no art. 2° da Lei nº 20.865, de 30 de setembro de 2013, a remoção
de  servidor  titular  desse cargo somente  poderá  ocorrer  para  cargo  idêntico  e  da
mesma classe.

(...)
§ 5º - Na hipótese do § 3º, o servidor removido fará jus ao reembolso das despesas

de transporte e mudança.'.".
EMENDA Nº6

Dê-se ao art. 83 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 83 - Os §§ 1º e 2º do art. 260 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passam a

vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o § 3º:
'Art. 260 - (...)
§ 1º - Até que ocorra a vacância dos cargos efetivos de Oficial de Apoio Judicial,

Classe B, prevista no art. 2º da Lei nº 20.865, de 30 de setembro de 2013, a permuta
de  servidor  titular  desse  cargo,  posicionado  na  referida  classe,  somente  poderá
ocorrer com servidor de cargo idêntico e da mesma classe.

§ 2º - A permuta de servidor titular do cargo de Técnico de Apoio Judicial somente
poderá ocorrer com servidor de cargo idêntico.'.”.

EMENDA Nº 7
Dê-se ao § 7º do art. 313 da Lei Complementar nº 59, de 2001, acrescentado pelo

art. 103 do Substitutivo nº 1, a seguinte redação:
“Art. 103 - (...)
'Art. 313 - (...)
§  7º  -  O  magistrado  e  o  servidor  que  permanecerem  de  plantão,  quando

designados,  nos fins  de  semana e  nos  feriados,  terão  direito  a compensação ou
indenização a ser paga no prazo de trinta dias após o requerimento de conversão.'.”.

EMENDA Nº 8
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. … - O § 2° do art. 266 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
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'Art. 266 - (…)
§ 2° - No caso de falecimento do servidor em atividade, serão devidos ao cônjuge

ou ao companheiro por união estável declarado por sentença ou, na falta desses, aos
herdeiros  necessários  a  indenização  correspondente  aos  períodos  pendentes  de
férias-prêmio.'.”.

EMENDA Nº 9
Suprima-se  a  expressão  “mediante  reembolso”  do  inciso  XII  do  art.  114 da Lei

Complementar nº 59, de 2001, a que se refere o art. 45 do Substitutivo nº 1.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente e relator - Inácio Franco - Lafayette de Andrada - Durval

Ângelo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.996/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, a proposição em epígrafe “autoriza
o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a transferir recursos para o custeio
de despesas do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2014,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça 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  o  art.  102,  III,  “a”,  do  mencionado
regimento.

Fundamentação
O Projeto  de Lei  nº  4.996/2014 objetiva  autorizar  que o  Tribunal  de  Justiça  do

Estado de Minas Gerais - TJMG - transfira,  anualmente, o valor  correspondente à
anuidade destinada ao custeio de despesas do Colégio de Presidentes de Tribunais
de Justiça do Brasil.

No ofício encaminhado juntamente com a proposição, o presidente do Tribunal de
Justiça expõe que, “como entidade civil sem fins lucrativos, o Colégio de Presidentes
não dispõe estatutariamente de  receitas  próprias,  o  que finda por  trazer  entraves
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operacionais para o custeio das atividades da entidade, razão pela qual ela decidiu
estabelecer,  em 2003, uma contribuição anual  a ser repassada pelos  tribunais  de
justiça que a integram”. Dessa forma, “o encaminhamento do presente Projeto de Lei
tenciona  criar  as  condições  legais  para  realização  dos  repasses,  ao  autorizar
expressamente, no art. 1º, a transferência de recursos para o Colégio de Presidentes
de Tribunais de Justiça do Brasil e condicionar o repasse à celebração de convênio
específico  com  a  menção  expressa  ao  respeito  às  normas  legais  incidentes  na
matéria (art. 2º)”.

Com efeito, o art. 2º da proposição estabelece que “a transferência dos recursos a
que  se  refere  o  art.  1º  desta  lei  será  condicionada  à  celebração  de  convênio
específico  com o  Colégio  de  Presidentes  de  Tribunais  de  Justiça  do  Brasil  e  ao
atendimento do disposto no art. 4º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem
como no art. 4º, I, 'f', e no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000”.

Finalmente, o projeto prevê que ficam convalidados os pagamentos realizados pelo
Tribunal de Justiça de Minas Gerais em favor do Colégio de Presidentes de Tribunais
de Justiça do Brasil, a título de anualidade, no período compreendido entre os anos
de 2007 e 2012 (art. 3º).

Feitas tais considerações, passemos à análise da proposição.
O Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, fundado no dia 9 de

outubro de 1992, em Belo Horizonte, é uma sociedade civil, de âmbito nacional, sem
fins lucrativos, integrada pelos presidentes de tribunais de justiça de todo o País e
cujos  objetivos  referem-se  à  defesa  dos  princípios,  prerrogativas  e  funções
institucionais  do  Poder  Judiciário,  especialmente  do  Poder  Judiciário  Estadual;  à
integração dos tribunais de justiça em todo o território nacional; ao intercâmbio de
experiências  funcionais  e administrativas; ao estudo e aprofundamento dos temas
jurídicos e das questões judiciais que possam ter repercussão em mais de um estado
da Federação, buscando a uniformização de entendimentos. Segundo o art. 3º de seu
estatuto,  o  Colégio  de  Presidentes  tem  foro  na  cidade  de  Brasília,  capital  da
República, e sede administrativa na capital do Estado a que pertencer o presidente de
sua Comissão Executiva.

De acordo com a Resolução nº 01/2003, do Colégio de Presidentes, “os Tribunais
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de Justiça contribuirão com uma quantia anual para custeio das despesas do Colégio
de Presidentes, principalmente de sua Comissão Executiva” (art. 1º). A contribuição
será fixada, em reunião plenária, com o voto de pelo menos 2/3 dos membros do
Colégio  de  Presidentes  (art.  1º,  §  1º),  e  os  seus  recursos  serão  utilizados  no
pagamento de despesas de reconhecido interesse do Colégio de Presidentes (art. 2º).

Fixada  pela  Resolução  nº  01/2003  em  R$12.000,00,  atualmente  a  contribuição
anual é de R$15.000,00.

Recentemente,  o  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais,  por  seu  presidente,
encaminhou  consulta  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  -  TCE  -,  indagando
expressamente sobre a legalidade do custeio de despesas do Colégio de Presidentes
com recursos oriundos do TJMG, bem como sobre o instrumento jurídico hábil para
tal.  Conforme decisão  final  unânime do TCE no âmbito do Processo nº  896.576,
publicada em 1º de outubro de 2013, restou assentado que “é possível a transferência
de recursos, a título de custeio de despesas, a entidades formadas pela associação
de órgãos  públicos de envergadura  constitucional,  mediante  convênio,  desde que
autorizada por lei específica, prevista na Lei Orçamentária Anual e em observância às
condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme previsto na Lei
4.320/1964, art. 4º, e na Lei Complementar 101/2000, art. 4º, I, 'f' e art. 26”.

O relator, conselheiro Sebastião Helvécio, reconheceu que, embora, no passado, o
TCE tenha se posicionado de forma contrária  (Consultas  nºs  727.149,  sessão de
16/4/2008, e 113.706, sessão de 2/2/1994),  essa Corte de Contas evoluiu em seu
entendimento,  passando  a  aceitar  a  possibilidade  da  associação  entre  órgãos
público-constitucionais,  no  caso,  as  câmaras  municipais,  de  acordo  com  o  voto
proferido pelo conselheiro Mauri Torres (Consulta nº 835.889, sessão de 20/3/2013),
nos seguintes termos:

“Reconheço  a  juridicidade  das  associações  de  Câmaras  Municipais  e/ou  de
Vereadores,  criadas  com  o  fim  de  viabilizar  e  fomentar  o  aprimoramento  do
desempenho de suas competências constitucionais, tendo em vista que essa figura
jurídica constitui um dos instrumentos de concretização do princípio fundamental da
República Federativa da independência harmônica entre os Poderes, pilar essencial
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do Estado Democrático de Direito pátrio, consagrado no art. 2º da Constituição da
República de 1988”.

Ainda  segundo  o  conselheiro,  “o  reconhecimento  da  autonomia  desses  órgãos
associarem-se entre si para a defesa de seus interesses institucionais, portanto, tal
como a capacidade judiciária que lhes é chancelada, nada mais é do que a realização
da  vontade  constitucional  consubstanciada  nas  competências  que  lhes  foram
atribuídas, fortalecendo a independência e harmonia entre as funções estatais. Em
tempo, cito, oportunamente, a título de exemplo, a existência da União Nacional dos
Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE),  Associação Brasileira de Câmaras
Municipais  (ABRACAM)  e  a  Associação  Brasileira  dos  Conselhos  e  Tribunais  de
Contas  dos  Municípios  (ABRACCOM),  associações  que,  conforme  previsão
estatutária,  não  apenas  são  integradas,  mas  também  recebem  contribuições  dos
respectivos órgãos que representam”.

Como observou o autor do projeto, para reforçar a juridicidade dos repasses de
recursos para o custeio de despesas do Colégio de Presidentes, é de notar que o
Tribunal de Contas do Paraná fixou o entendimento de que “é possível o pagamento
de anuidade ao Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça, entidade
privada  sem  fins  lucrativos,  que  defende  interesses  institucionais  de  relevância
pública,  condicionado  à  existência  de  previsão  orçamentária  e  celebração  do
competente instrumento que o autorize” (Acórdão nº 1371/2010 - Tribunal Pleno). Da
mesma forma,  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Tocantins  se  posicionou  pela
juridicidade dos repasses, nos seguintes termos: “a referida contribuição (despesa),
para ser realizada, deverá observar incondicionalmente os seguintes requisitos: estar
plenamente de acordo com as normas que regem a Administração Pública; deverá
ser  autorizada  por  lei  específica;  atender  às  condições  estabelecidas  na  Lei  de
Diretrizes Orçamentárias, estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais,
devendo ainda ser consignada em rubrica própria, cuja despesa destine-se a Pessoa
de Direito Privado sem fins lucrativos, e finalmente atender aos objetivos propostos
pela  referida  instituição,  que  é  a  defesa  de  princípios,  prerrogativas  e  funções
institucionais, integração, uniformização e intercâmbio de experiências funcionais do
Poder Judiciário em todo o Território Nacional” (Resolução nº 4.495/2002).
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A  propósito,  cumpre-nos  ressaltar  que  as  despesas  realizadas  mediante
transferência  de  recursos  financeiros  classificam-se em  transferências  correntes  -
destinadas  ao  pagamento  de  despesas  correntes,  ou  seja,  aquelas  que  não
contribuem para o acréscimo do patrimônio público -  e transferências de capital  -
destinadas ao pagamento de despesas de capital, ou seja, aquelas que contribuem
para o acréscimo do patrimônio público.

De acordo com o art.  12 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, as
transferências  correntes  são  “dotações  para  despesas  às  quais  não  corresponda
contraprestação  direta  em  bens  ou  serviços,  inclusive  para  contribuições  e
subvenções  destinadas  a  atender  à  manifestação  de  outras  entidades  de  direito
público ou privado”. Já as transferências de capital são “dotações para investimentos
ou inversões financeiras  que outras  pessoas  de direito  público  ou  privado devam
realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços”, e são
classificadas como auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da lei do
orçamento ou de lei anterior.

Observe-se que o termo “transferências”, utilizado nos arts. 16 e 21 da Lei Federal
nº  4.320,  de  1964,  compreende  as  subvenções,  auxílios  e  contribuições,  que
atualmente são identificados em nível de elementos na classificação econômica da
despesa.

O art. 4º da referida lei federal dispõe que “a Lei de Orçamento compreenderá todas
as despesas próprias dos órgãos do Governo e da administração centralizada, ou
que, por intermédio deles se devam realizar”.

Por sua vez, a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal -, estabelece, em seu art. 4º, I, “f”, que a Lei de Diretrizes
Orçamentárias disporá, entre outras coisas, sobre as condições e exigências para
transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Em seu art. 26, ainda
prevê  que  a  destinação  de  recursos  públicos  para  o  setor  privado  deverá  ser
autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

Assim,  da leitura  dos dispositivos  citados,  bem como à luz do entendimento  do
Tribunal de Contas do Estado, a proposição em análise visa a atender a um requisito
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posto pela legislação de regência da matéria, qual seja, a exigência de edição de lei
específica para a transferência de recursos pretendida. Em razão da necessidade de
lei específica, a proposição ainda convalida os pagamentos realizados pelo Tribunal
de Justiça em favor do Colégio de Presidentes no período compreendido entre os
anos de 2007 e 2012.

Conclusão
Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº 4.996/2014.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - João Leite - André Quintão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.309/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.309/2013, de autoria do deputado  Dalmo Ribeiro Silva, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dores de Campos o imóvel que
especifica, 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 N° 4.309/2013
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.  1°  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  doar  ao  Município  de  Dores  de

Campos imóvel com área de 720m² (setecentos e vinte metros quadrados), situado
na Rua Francisco Lopes, n° 40, naquele município, registrado sob o n° 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 destina-se à instalação de
creche para atendimento de crianças de zero a três anos de idade.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.331/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.331/2013, de autoria do deputado  Dalmo Ribeiro Silva, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Extrema o imóvel que especifica,
foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 4.331/2013
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Extrema  o  imóvel  que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 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, naquele município, registrado na transcrição n° 41, a fls.
15 do Livro 3, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Extrema.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput destina-se  a  sediar  o
Conservatório de Música e Centro das Artes de Extrema.

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. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Carlos Arantes.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.376/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.376/2013,  de  autoria  do  deputado  Duílio  de  Castro,  que
autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  São  Francisco  o  imóvel  que
especifica, 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 N° 4.376/2013
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 imóvel com área de
9.854,32m² (nove mil  oitocentos e cinquenta e quatro vírgula  trinta e dois  metros
quadrados), situado naquele município, 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 destina-se 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.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.378/2013
Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  4.378/2013,  de  autoria  do  deputado  Carlos  Mosconi,  que
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autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coqueiral o imóvel que especifica,
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 N° 4.378/2013
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Coqueiral  o  imóvel  que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coqueiral imóvel

com área de 3.795m2 (três  mil  setecentos e noventa e cinco metros quadrados),
conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado de terreno com área de
27.200m2 (vinte e sete mil e duzentos metros quadrados), situado na Rua Getúlio
Vargas, n° 167, Centro, naquele município, registrado sob o n° 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. 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. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Carlos Arantes.

ANEXO
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 2014)

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  117°26'05”  e  distância  de  65,20m,
confrontando com imóvel de Tarcísio Junqueira Figueiredo; do vértice 2 segue até o
vértice 3, com azimute 207°50'32” e distância de 39,50m, confrontando com a Rua
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Nassib Olímpio Lasmar; do vértice 3 segue até o vértice 4, com azimute 262°24'04” e
distância de 72,15m, confrontando com a Rua Getúlio Vargas; do vértice 4 segue até
o  vértice  1,  início  da  descrição,  com  azimute  23°22'34”  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).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.406/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.406/2013, de autoria do deputado  Gustavo Valadares, que
autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Passabém  o  imóvel  que
especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 4.406/2013
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Passabém  o  imóvel  que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  o Poder  Executivo  autorizado a  doar  ao  Município  de  Passabém

imóvel  com  área  de  360m2  (trezentos  e  sessenta  metros  quadrados),  localizado
naquele município, registrado sob o n° 1.051, a fls. 193 do Livro 2-D, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Santa Maria de Itabira.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o  caput destina-se à construção de
posto  de  saúde,  instalação  de  apoio  operacional  da  prefeitura  e  realização  de
atividades de interesse social da comunidade.

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. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
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Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tiago Ulisses, relator - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.668/2013

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 4.668/2013, de autoria do deputado Luiz Henrique, que declara

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, 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° 4.668/2013
Declara  de  utilidade pública  o  Instituto  de  Incentivo  à  Extração de Alimentos  e

Estímulo Ambiental - Rosalva Caldeira de Oliveira, com sede no Município de Monte
Azul.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Incentivo à Extração de

Alimentos  e  Estímulo  Ambiental  -  Rosalva  Caldeira  de  Oliveira,  com  sede  no
Município de Monte Azul.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.791/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.791/2013, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que
altera o art. 1° da Lei n° 20.600, de 2 de janeiro de 2013, 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° 4.791/2013
Altera o art. 1° da Lei n° 20.600, de 2 de janeiro de 2013.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 20.600, de 2 de janeiro de 2013, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  1°  -  Fica denominado Hospital  Regional  de Barbacena Dr.  José Américo o

hospital  regional  da  Fundação Hospitalar  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -  situado no
Município de Barbacena.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Tiago Ulisses.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.810/2013

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 4.810/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica o Convênio nº 116/2013, celebrado no âmbito
do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 11 de outubro de 2013, 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 4.810/2013
Ratifica o Convênio nº 116, de 11 de outubro de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 116, de 11 de outubro de 2013, celebrado no

âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz  -,  que  prorroga
disposições de convênios que concedem benefícios fiscais.
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.842/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.842/2014, de autoria do deputado Pompílio Canavez, que
declara  de  utilidade pública  a  Associação  de  Moradores  e  Agricultores  Familiar  e
Artesãos de Piedade - Amafap -, com sede no Município de Piedade do Rio Grande,
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 4.842/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Agricultores Familiar e

Artesãos de Piedade - Amafap -, com sede no Município de Piedade do Rio Grande.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Moradores  e

Agricultores Familiar e Artesãos de Piedade - Amafap -, com sede no Município de
Piedade do Rio Grande.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.847/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.847/2014,  de  autoria  do  deputado  Rogério  Correia,  que
declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores, Pescadores Artesanais,
Aquicultores, Agricultores e Agricultores Familiares de Posses - Apaf -, com sede no
Município de Leme do Prado, 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 4.847/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores, Pescadores Artesanais,

Aquicultores, Agricultores e Agricultores Familiares de Posses - Apaf -, com sede no
Município de Leme do Prado.

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

Pescadores Artesanais, Aquicultores, Agricultores e Agricultores Familiares de Posses
- Apaf -, com sede no Município de Leme do Prado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.848/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.848/2014,  de  autoria  do  deputado  Rogério  Correia,  que
declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Desenvolvimento
Educacional,  Familiar  e  Agropecuário  de  Veredinha  -  Acodefav  -,  com  sede  no
Município de Veredinha, 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 4.848/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Desenvolvimento

Educacional,  Familiar  e  Agropecuário  de  Veredinha  -  Acodefav  -,  com  sede  no
Município de Veredinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de
Desenvolvimento Educacional, Familiar e Agropecuário de Veredinha - Acodefav -,
com sede no Município de Veredinha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.869/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.869/2014, de autoria do deputado Tony Carlos, que declara de
utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de Saltador - AAFS -, 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 4.869/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de Saltador -

AAFS -, 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  Agricultores

Familiares de Saltador - AAFS -, com sede no Município de Lagamar.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.870/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.870/2014, de autoria da deputada Luzia Ferreira, que declara
de utilidade pública a Ação Social  Centro de Reintegração à Sociedade Mais que
Vencedores - Cerdad -, com sede no Município de Santa Luzia, 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 4.870/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Ação  Social  Centro  de  Reintegração  à

Sociedade Mais que Vencedores - Cerdad -, com sede no Município de Santa Luzia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade Ação  Social  Centro  de

Reintegração à Sociedade Mais que Vencedores - Cerdad -, com sede no Município
de Santa Luzia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.871/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.871/2014, de autoria do deputado Ivair Nogueira, que declara
de utilidade pública a Associação Beneficente para o Desenvolvimento Educacional,
Qualificação,  Reintegração  Social  e  Cultural  Semear  de  Betim,  com  sede  no
Município de Betim, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.871/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  para  o  Desenvolvimento

Educacional,  Qualificação e Reintegração Social e Cultural Semear de Betim, com
sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  para  o
Desenvolvimento Educacional, Qualificação e Reintegração Social e Cultural Semear
de Betim, com sede no Município de Betim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.892/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.892/2014,  de  autoria  do  deputado Adalclever  Lopes,  que
declara de utilidade pública a Associação de Recuperação de Vidas - Assorev - Casa
de Bethânia, com sede no Município de Ibiraci, 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 4.892/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Recuperação de Vidas - Assorev -

Casa de Bethânia, com sede no Município de Ibiraci.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Recuperação de Vidas

- Assorev - Casa de Bethânia, com sede no Município de Ibiraci.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.895/2014, de autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão, que
declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da
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Fazenda Córrego Fundo -  ACF -,  com sede no Município  de Campina Verde,  foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.895/2014
Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da

Fazenda Córrego Fundo - ACF -, com sede no Município de Campina Verde.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais  da  Fazenda Córrego Fundo -  ACF -,  com sede no Município  de Campina
Verde.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Tiago Ulisses.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.923/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 4.923/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária,  que  ratifica  o  Convênio  nº  109/2013,  celebrado  pelo
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 5 de setembro de 2013, 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 4.923/2014
Ratifica o Convênio ICMS nº 109, de 5 de setembro de 2013, celebrado no âmbito

do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Fica  ratificado  o  Convênio  ICMS nº  109,  de  5  de  setembro  de  2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que
altera a cláusula segunda do Convênio ICMS nº 5/13, que altera o Convênio ICMS nº
54/02, que estabelece procedimentos para o controle das operações interestaduais
com combustíveis derivados de petróleo e álcool etílico anidro combustível - Aeac.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.924/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 4.924/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica o Convênio ICMS nº 53, de 19 de julho de
2013, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -,
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 4.924/2014
Ratifica o Convênio ICMS nº 53, de 19 de julho de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 53, de 19 de julho de 2013, celebrado

no âmbito do  Conselho Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -,  que altera  o
Convênio ICMS nº 54, de 25 de maio de 2012, que concede isenção do ICMS nas
saídas  interestaduais  de  rações  para  animais  e  dos  insumos  utilizados  em  sua
fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de
emergência  ou  de  calamidade  pública  declarada  em  decreto  governamental,  em
decorrência da estiagem que atinge o semiárido brasileiro.
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.925/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 4.925/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica o Convênio ICMS nº 100, de 7 de agosto de
2013, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -,
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 4.925/2014
Ratifica o Convênio ICMS nº 100, de 7 de agosto de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 100, de 7 de agosto de 2013, celebrado

no âmbito do  Conselho Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -,  que altera  o
Convênio ICMS nº 42, de 16 de abril de 2012, que concede isenção nas operações
com máquinas,  aparelhos e equipamentos industriais  que especifica, destinados a
Centrais Geradoras Hidrelétricas - CGHs - ou a Pequenas Centrais Hidrelétricas -
PCHs.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.926/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 4.926/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica os Convênios ICMS nºs 111, 114, 123 a 125,
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130, 133 e 135, de 11 de outubro de 2013, e 136 a 140, 145, 146, 149 e 154, de 18
de  outubro  de  2013,  celebrados  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária - Confaz -, 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 4.926/2014
Ratifica os Convênios ICMS nºs 111, 114, 123 a 125, 130, 133 e 135, de 11 de

outubro de 2013,  e 136 a 140,  145,  146, 149 e 154, de 18 de outubro de 2013,
celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Ficam  ratificados  os  seguintes  convênios,  celebrados  no  âmbito  do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz:
I - Convênio ICMS nº 111, de 11 de outubro de 2013, que altera o Convênio ICMS nº

52/93, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com veículos de duas
rodas motorizados;

II - Convênio ICMS nº 114, de 11 de outubro de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº 42/12,  que dispõe sobre a isenção nas operações com máquinas, aparelhos e
equipamentos  industriais  que  especifica,  destinados  a  Centrais  Geradoras
Hidrelétricas - CGHs - ou a Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs;

III - Convênio ICMS nº 123, de 11 de outubro de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº 52/91, que concede redução da base de cálculo nas operações com equipamentos
industriais e implementos agrícolas;

IV - Convênio ICMS nº 124, de 11 de outubro de 2013, que autoriza o Estado de
Minas Gerais a remitir o crédito tributário, inclusive multas e juros incidentes, relativo
às operações alcançadas pelo ICMS promovidas por contribuinte que especifica;

V - Convênio ICMS nº 125, de 11 de outubro de 2013, que dispõe sobre a adesão
do Estado de Minas Gerais ao Convênio ICMS nº 85/11, que autoriza os estados que
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menciona  a  conceder  crédito  outorgado  de  ICMS  destinado  à  aplicação  em
investimentos em infraestrutura;

VI - Convênio ICMS nº 130, de 11 de outubro de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº 66/13, que autoriza a emissão de documentos fiscais em operações simbólicas
com veículos automotores e convalida procedimentos;

VII - Convênio ICMS nº 133, de 11 de outubro de 2013, que dispõe sobre a adesão
do Estado do Rio de Janeiro ao Convênio ICMS nº 37/89, que autoriza os estados e o
Distrito Federal a conceder isenção de ICMS na prestação de serviços de transporte
de passageiros de transporte urbano ou metropolitano;

VIII  -  Convênio ICMS nº 135, de 11 de outubro de 2013, que altera o Convênio
ICMS nº 57/99, que autoriza os estados e o Distrito Federal a conceder redução da
base de cálculo do ICMS nas prestações de serviço de televisão por assinatura, nas
condições que especifica;

IX - Convênio ICMS nº 136, de 18 de outubro de 2013, que altera o Anexo Único do
Convênio  ICMS  nº  01/99,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  operações  com
equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde;

X - Convênio ICMS nº 137, de 18 de outubro de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº  87/02,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  operações  com  fármacos  e
medicamentos destinados a órgãos da administração pública direta federal, estadual
e municipal;

XI - Convênio ICMS nº 138, de 18 de outubro de 2013, que altera o Anexo Único do
Convênio ICMS nº 162/94, que autoriza os estados e o Distrito Federal a conceder
isenção do ICMS nas operações com medicamentos destinados ao tratamento do
câncer;

XII - Convênio ICMS nº 139, de 18 de outubro de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº 140/01, que concede isenção do ICMS nas operações com medicamentos;

XIII -  Convênio ICMS nº 140, de 18 de outubro de 2013, que altera o Convênio
ICMS nº 01/99, que concede isenção do ICMS nas operações com equipamentos e
insumos destinados à prestação de serviços de saúde e concede isenção de ICMS
nas operações com os equipamentos e insumos especificados realizadas no âmbito
do Programa Nacional de Oncologia do Ministério da Saúde;
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XIV - Convênio ICMS nº 145, de 18 de outubro de 2013, que altera o Convênio
ICMS  nº  87/02,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  operações  com  fármacos  e
medicamentos destinados a órgãos da administração pública direta federal, estadual
e municipal;

XV - Convênio ICMS nº 146, de 18 de outubro de 2013, que autoriza a concessão
de  crédito  presumido  em  substituição  aos  estornos  de  débitos  decorrentes  das
prestações de serviços de telecomunicações, em período definido;

XVI - Convênio ICMS nº 149, de 18 de outubro de 2013, que altera o Convênio
ICMS nº 01/99, que concede isenção do ICMS nas operações com equipamentos e
insumos destinados à prestação de serviços de saúde;

XVII - Convênio ICMS nº 154, de 18 de outubro de 2013, que altera o Convênio
ICMS nº 125/11, que autoriza a exclusão da gorjeta da base de cálculo do ICMS
incidente  no  fornecimento  de  alimentação  e  bebidas  promovido  por  bares,
restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.927/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 4.927/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica os Convênios ICMS nºs 59 a 62, 65 a 73, 75 a
77, 79, 87, 88, 91 e 95, de 26 de julho de 2013, celebrados no âmbito do Conselho
Nacional de Política Fazendária - Confaz -, 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 4.927/2014
Ratifica os Convênios ICMS nºs 59 a 62, 65 a 73, 75 a 77, 79, 87, 88, 91 e 95, de



522
____________________________________________________________________________

26  de  julho  de  2013,  celebrados  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Ficam  ratificados  os  seguintes  convênios,  celebrados  no  âmbito  do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz:
I - Convênio ICMS nº 59, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº

52/93, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com veículos de duas
rodas motorizados;

II - Convênio ICMS nº 60, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
74/94, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com tintas, vernizes e
outras mercadorias da indústria química;

III - Convênio ICMS nº 61, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
132/92,  que  dispõe  sobre  a  substituição  tributária  nas  operações  com  veículos
automotores;

IV - Convênio ICMS nº 62, de 26 de julho de 2013, que autoriza os Estados do
Paraná e de Minas Gerais a conceder isenção do ICMS nas saídas de produtos que
especifica,  resultantes  da  utilização  de  pneus  inservíveis  de  caminhões  fora  de
estrada;

V - Convênio ICMS nº 65, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
09/09, que estabelece normas relativas ao equipamento Emissor de Cupom Fiscal -
ECF - e ao Programa Aplicativo Fiscal - ECF-PAF-ECF - e aplicáveis ao fabricante ou
importador de ECF, ao contribuinte usuário de ECF, às empresas interventoras e às
empresas desenvolvedoras de PAF-ECF;

VI -  Convênio ICMS nº 66, de 26 de julho de 2013, que autoriza a emissão de
documentos fiscais em operações simbólicas com veículos automotores e convalida
procedimentos;

VII - Convênio ICMS nº 67, de 26 de julho de 2013, que autoriza a prorrogação da
validade dos laudos de análise funcional de PAF-ECF para efeito de revalidação de
cadastramento de programas PAF-ECF;

VIII - Convênio ICMS nº 68, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
15/08, que dispõe sobre normas e procedimentos relativos à análise de Programa
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Aplicativo  Fiscal  -  PAF-ECF -  destinado a  enviar  comandos de funcionamento ao
equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF;

IX - Convênio ICMS nº 69, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
52/91, que concede redução da base de cálculo nas operações com equipamentos
industriais e implementos agrícolas;

X - Convênio ICMS nº 70, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
52/91, que concede redução da base de cálculo nas operações com equipamentos
industriais e implementos agrícolas;

XI - Convênio ICMS nº 71, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
15/08, que dispõe sobre normas e procedimentos relativos à análise de Programa
Aplicativo  Fiscal  -  PAF-ECF -  destinado a  enviar  comandos de funcionamento ao
equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF;

XII - Convênio ICMS nº 72, de 26 de julho de 2013, que estabelece procedimentos
relacionados  à  fiscalização  de  Containers Dobráveis  Leves  -  CDL  -,  malotes  e
envelopes que contenham provas ou materiais  sigilosos relacionados a exames e
concursos  públicos  aplicados  pelo  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - Inep;

XIII - Convênio ICMS nº 73, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
57/95, que dispõe sobre a emissão de documentos fiscais e a escrituração de livros
fiscais por contribuinte usuário de sistema eletrônico de processamento de dados;

XIV - Convênio ICMS nº 75, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
51/00, que disciplina as operações com veículos automotores novos efetuadas por
meio de faturamento direto para o consumidor;

XV - Convênio ICMS nº 76, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
38/12, que concede isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas
portadoras de deficiência física, visual e mental ou a autistas;

XVI - Convênio ICMS nº 77, de 26 de julho de 2013, que prorroga disposições de
convênio que concedem benefícios fiscais;

XVII - Convênio ICMS nº 79, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
81/93, que estabelece normas gerais a serem aplicadas a regimes de substituição
tributária,  instituídos  por  convênios  ou  protocolos  firmados  entre  os  estados  e  o
Distrito Federal;



524
____________________________________________________________________________

XVIII - Convênio ICMS nº 87, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº 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;

XIX - Convênio ICMS nº 88, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
38/13,  que  dispõe  sobre  procedimentos  a  serem  observados  na  aplicação  da
tributação pelo ICMS prevista na Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril
de 2012, e autoriza a remissão de crédito tributário na hipótese que especifica;

XX - Convênio ICMS nº 91, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
32/06, que autoriza os estados e o Distrito Federal a conceder isenção do ICMS na
importação de locomotiva e trilho para estrada de ferro;

XXI - Convênio ICMS nº 95, de 26 de julho de 2013, que altera o Convênio ICMS nº
52/91, que concede redução da base de cálculo nas operações com equipamentos
industriais e implementos agrícolas.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.930/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  4.930/2014,  de autoria  do deputado Leonardo Moreira, que
declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Agricultores Familiares de
Goianá, com sede no Município de Goianá, 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 4.930/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Agricultores Familiares de

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

Agricultores Familiares de Goianá, com sede no Município de Goianá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.998/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.998/2014, de autoria do deputado Braulio Braz, que declara
de  utilidade  pública  a  Associação  Tancredo  Neves,  com  sede  no  Município  de
Brazópolis, 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 4.998/2014
Declara de utilidade pública a Associação Tancredo Neves, com sede no Município

de Brazópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Tancredo Neves, com

sede no Município de Brazópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Tiago Ulisses.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.027/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 5.027/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica os Convênios ICMS nºs 158, 163, 164, 167 e
176, de 6 de dezembro de 2013, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de
Política Fazendária - Confaz -, 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 5.027/2014
Ratifica os Convênios ICMS nºs 158, 163, 164, 167 e 176, de 6 de dezembro de

2013, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Ficam  ratificados  os  seguintes  convênios  celebrados  no  âmbito  do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz:
I - Convênio ICMS nº 158, de 6 de dezembro de 2013, que altera o Convênio ICMS

nº 52/91, que concede redução da base de cálculo nas operações com equipamentos
industriais e implementos agrícolas;

II - Convênio ICMS nº 163, de 6 de dezembro de 2013, que prorroga disposições de
convênios que concedem benefícios fiscais;

III  -  Convênio ICMS nº 164, de 6 de dezembro de 2013, que altera o Convênio
ICMS  nº  142/11,  que  concede  isenção  e  suspensão  do  ICMS  nas  operações  e
prestações relacionadas com a Copa das Confederações Fifa  2013 e a  Copa do
Mundo Fifa 2014, e dá outras providências;

IV - Convênio ICMS nº 167, de 6 de dezembro de 2013, que altera o Convênio
ICMS nº 45/10, que autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder isenção do ICMS
nas saídas de locomotivas;

V - Convênio ICMS nº 176, de 6 de dezembro de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº 52/05, que dispõe sobre os procedimentos para operacionalização do disposto no
§ 6º  do art.  11 da Lei Complementar federal  nº  87,  de 13 de setembro de 1996,
relativamente aos serviços não medidos de televisão por assinatura, via satélite.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Carlos Arantes.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.029/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 5.029/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que ratifica o Convênio ICMS nº 4/2014, celebrado pelo
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 15 de janeiro de 2014, 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 5.029/2014
Ratifica o Convênio ICMS nº 4, de 15 de janeiro de 2014, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 4, de 15 de janeiro de 2014, celebrado

no âmbito do  Conselho Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -,  que altera  o
Convênio ICMS nº 91, de 5 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a concessão de
isenção  do  ICMS  em  operações  realizadas  por  lojas  francas  localizadas  nos
aeroportos internacionais.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.061/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 5.061/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica o Convênio ICMS nº 191, de 17 de dezembro
de 2013, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz
-, 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 RESOLUÇÃO Nº 5.061/2014
Ratifica o Convênio ICMS nº 191, de 17 de dezembro de 2013, celebrado no âmbito

do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º -  Fica ratificado o Convênio ICMS nº 191,  de 17 de dezembro de 2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que
prorroga disposições de convênios que concedem benefícios fiscais.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.062/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 5.062/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária,  que  ratifica  o  Convênio  nº  189/2013,  celebrado  pelo
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em 17 de dezembro de 2013, 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 5.062/2014
Ratifica o Convênio nº 189, de 17 de dezembro de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 189, de 17 de dezembro de 2013, celebrado

no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -  que  altera  o
Convênio  ICMS  18/03,  que  dispõe  sobre  isenção  de  ICMS  nas  operações
relacionadas ao Programa Fome Zero.
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.176/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 5.176/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que 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 - , 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 5.176/2014
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, de 21 de março de 2014, que altera e prorroga o Convênio

ICMS nº 101/97, 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, de 21 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS nº
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;
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III  - Convênio ICMS nº 12, de 21 de março de 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 -, do Serviço de Aprendizagem Comercial - Senac - e
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar;

IV - Convênio ICMS nº 16, de 21 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS nº
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 no Estado do Amapá;

V - Convênio ICMS nº 17, de 21 de março de 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, de 21 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS nº
132/13, 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, de 21 de março de 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, de 21 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS
nº  87/02,  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, de 21 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS nº
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;

X - Convênio ICMS nº 22, de 21 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS nº
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;
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XI - Convênio ICMS nº 23, de 21 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS nº
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;

XII - Convênio ICMS nº 24, de 21 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS nº
108/12, 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, de 21 de março de 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, de 21 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS
nº 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 débitos fiscais relacionados com o ICMS;

XV - Convênio ICMS nº 27, de 21 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS
nº  18/03,  que  dispõe  sobre  isenção  de  ICMS  nas  operações  relacionadas  ao
programa Fome Zero;

XVI - Convênio ICMS nº 28, de 21 de março de 2014, que autoriza o Estado de
Santa  Catarina  a  remitir  débitos  tributários  de  responsabilidade  de  produtores
agropecuários;

XVII - Convênio ICMS nº 29, de 21 de março de 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, de 21 de março de 2014, que altera o Convênio nº
ICMS 129/02, 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, de 21 de março de 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;
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XX - Convênio ICMS nº 32, de 21 de março de 2014, que altera o Convênio nº
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.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Carlos Arantes.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE MAIO DE 2014

ATAS
ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 8/5/2014
Presidência das Deputadas Liza Prado e Luzia Ferreira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projetos de Lei nºs 5.201 a 5.205/2014 - Requerimentos nºs 7.901 a
7.912/2014 - Comunicações: Comunicações do deputado Dalmo Ribeiro Silva (2) -
Interrupção e Reabertura dos Trabalhos Ordinários - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair  Nogueira -  Neider  Moreira  -  Agostinho Patrus  Filho -  Almir  Paraca -  André

Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlos Henrique - Célio Moreira - Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred
Costa - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo
Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -  Mário
Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia
- Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander
Borges.

Abertura
A presidente  (deputada  Liza  Prado)  -  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 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 Durval Ângelo, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Adivar Geraldo Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Congonhas,

encaminhando cópia de moção de repúdio, aprovada em reunião dessa Casa, pela
alteração do nome do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP). (- À Comissão
de Transporte.)

Da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Educação, e do Sr. Evando José
Neiva, presidente da Conspiração Mineira pela Educação, informando esta Casa do
adiamento da II Feira das Profissões. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. André Merlo, secretário de Agricultura (3), prestando informações relativas
aos  Requerimentos  n°s  6.729,  6.795 e 6.798/2013,  da  Comissão de Participação
Popular.

Do  Sr.  Antonio  Carneiro  da  Silva,  juiz  diretor  do  Foro  da  Justiça  de  Primeira
Instância,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.269/2014,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Carlos  André  Mariani  Bittencourt,  procurador-geral  de  justiça,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  3.823/2012,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do Sr. Carlos Samuel Borges Cunha, promotor de justiça, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 5.665/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Cel. BM Ivan Gamaliel Pinto, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.285/2014,  da Comissão de
Segurança Pública.

Do Sr. Cícero Araújo, diretor de Relações Institucionais do Itaú Unibanco, prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.330/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Da Sra. Clélia Brandão Alvarenga Craveiro, secretária de Educação Continuada,
Alfabetização,  Diversidade  e  Inclusão  (substituta)  do  Ministério  da  Educação,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.794/2013,  da Comissão de
Participação Popular.
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De D.  Walmor  Oliveira de  Azevedo,  arcebispo metropolitano de Belo  Horizonte,
prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  deputada  Liza  Prado
encaminhado por meio do Ofício nº 862/2014/SGM.

Do Sr. Éderson Mantoan Zoratto, coordenador de Parcerias Estaduais do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (2), informando a celebração
de  convênios  entre  esse  conselho  e  a  Fapemig.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Eduardo Bernis, secretário de Trabalho, prestando informações relativas aos
Requerimentos n°s 6.698 e 6.712/2013, da Comissão de Participação Popular.

Da  Sra.  Elisa  Smaneoto,  diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da
Presidenta  da  República,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
7.475/2014, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Flexa Ribeiro, senador da República, convidando para o lançamento do livro
Casas  legislativas  -  O  Congresso  Nacional  e  as  assembleias  estaduais,  no  dia
7/5/2014,  durante  a  XVIII  Conferência  Nacional  dos  Legisladores  e  Legislativos
Estaduais.

Do  Sr.  Frederico  Henriques  Figueiredo  Coura  Ferreira,  prefeito  municipal  de
Dionísio,  solicitando  apoio  desta  Casa  para  viabilizar  a  doação  ao  município  do
terreno que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Glacialdo de Souza Ferreira, prefeito municipal de Esmeraldas, prestando
informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.957/2014,  em  atenção  a  pedido  de
diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do  Sr.  Guilherme  Heringer  de  Carvalho  Rocha,  promotor  de  justiça,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.414/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do Hélio Augusto Martins Rabelo, subsecretário de Trabalho e Emprego, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 6.703/2013, da Comissão de Participação
Popular.

Do  Sr.  Henrique  Antônio  dos  Santos  Nunes,  subsecretário  de  Planejamento,
Orçamento  e  Administração  do  Ministério  da  Pesca  e  Aquicultura,  informando  a
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celebração de convênio entre esse órgão e o Instituto Mineiro de Agropecuária. (- 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.  Horácio  Figueiredo,  chefe  de  gabinete  da  Agência  Nacional  de  Águas,
prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.430/2014,  do  deputado
Pompílio Canavez.

Do Sr. Humberto Lucchesi de Carvalho, presidente da Comissão de Articulação e
Acesso ao CNJ da OAB-MG, manifestando o reconhecimento dessa entidade pela
realização  nesta  Casa,  a  requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  de
audiência pública para debater a implementação da Lei Federal nº 12.527, de 2011 -
Lei de Acesso à Informação. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Jair Domingos Gonçalves, chefe de gabinete da ministra-chefe da Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República, prestando informações relativas
ao Requerimento n° 7.246/2014, da deputada Liza Prado.

Da Sra. Janaina de Andrade Dauro, promotora de justiça, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 7.328/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr.  João Carlos  Girotto,  chefe da Delegacia de Polícia Federal  de Varginha,
prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Segurança Pública
encaminhado por meio do Ofício nº 851/2014/SGM.

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  diretor-geral  do  DER-MG  (2),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 7.164/2014, do deputado Anselmo José
Domingos, e 7.248/2014, do deputado Hélio Gomes.

Do Sr. Josué Costa Valadão, secretário municipal de Governo de Belo Horizonte
(2),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  6.532/2013  e
7.432/2014, do deputado Anselmo José Domingos.

Da Sra. Karla Crosara Ikuma Rezende, gerente de Universalização e Ampliação do
Acesso da Anatel, prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.155/2014,
da Comissão de Assuntos Municipais.

Do  Sr.  Leandro  Guerra,  relações  institucionais  da  TIM,  prestando  informações
relativas ao requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor encaminhado por
meio do Ofício nº 856/2014/SGM.
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Do Sr. Leonardo Vieira Rocha Damasceno, juiz de direito da Comarca de Salinas,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.299/2014,  da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr.  Marcos Antônio Borges, executivo de relações institucionais da Oi Minas
Gerais, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Assuntos
Municipais encaminhado por meio do Ofício nº 823/2014/SGM.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (4),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 5.653/2013 e 7.483/2014, da Comissão
de  Segurança  Pública,  6.664/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  e
7.092/2014, das Comissões de Diretos Humanos e de Transporte.

Da  Sra.  Maria  do  Carmo Araujo  Prieto,  prefeita  municipal  de  Cajuri,  prestando
informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.989/2014,  em  atenção  a  pedido  de
diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Da Sra. Maria Elmira de Amaral Dick, promotora de justiça, encaminhando cópia do
relatório que decide pelo arquivamento do Inquérito Civil 0024.05.000.050-4, no qual
esta  Assembleia  figura  como  parte  interessada.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Raimundo Benoni Franco, secretário de Desenvolvimento e Integração do
Norte e Nordeste de Minas Gerais, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 4.909/2013, da Comissão de Meio Ambiente.

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  secretária  de  Planejamento,  encaminhando  relatório
elaborado pela Secretaria de Transportes, contendo a relação de obras realizadas
pelo 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. Robson de Souza Bittencourt, presidente da Federação dos Aposentados e
Pensionistas de Minas Gerais, solicitando a intercessão desta Casa junto à Câmara
dos Deputados para que o Projeto de Lei nº 4.434/2008 seja colocado em ordem do
dia para votação. (- À Comissão do Trabalho.)

Do  Sr.  Ronaldo  Antônio  Zica  da  Costa,  prefeito  municipal  de  Dores  do  Indaiá,
prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.820/2013,  em  atenção  a
pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)
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Do Sr. Thiago Souza Sabino, presidente da Câmara Municipal de Além Paraíba,
encaminhando cópia de moção de sua autoria, aprovada por essa câmara, por meio
da qual se congratula com o presidente desta Assembleia Legislativa pela realização
da reunião solene destinada à posse do governador Alberto Pinto Coelho.

Do Sr. Wander da Costa Ribeiro, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça
Avaliadores do Estado de Minas Gerais, expondo os fatos que levaram a categoria a
entrar em estado de greve, preparatório para uma greve iminente. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. Wander Marotta, desembargador do Tribunal de Justiça, enviando a segunda
via do mandado de injunção impetrado por Célia Maria de Oliveira Fulgêncio e outros,
além de cópia da decisão exarada nos autos do referido processo, a fim de que esta
Assembleia possa prestar as informações que julgar necessárias.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

A presidente - A presidência passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 5.201/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Campestre  o  imóvel  que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Campestre, o

imóvel  de  propriedade  da  extinta  Caixa  Econômica  do  Estado  de  Minas  Gerais,
situado no mesmo município, à Rua Cel.  José Custódio,  constituído pela área de
390,00m² (trezentos e noventa metros quadrados), confrontando pela frente, com a
referida rua; por um dos lados, com Cezarino Firmo; pelo outro lado, com Antônio de
Paula Souza; e pelos fundos, com sucessores de José Salustiano de Loiola ou quem
de direito.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2014.
Agostinho Patrus Filho
Justificação: O Município de Campestre já é há tempos merecedor da benfeitoria do
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porte da que trata este projeto de lei. A referida doação tem como escopo a efetivação
e eventual ampliação da sede de Prefeitura Municipal de Campestre.

Ocorre,  de  fato,  que  o  imóvel  em  comento  já  é  utilizado  pelo  Município  de
Campestre desde o ano de 2006, como sede da prefeitura, e o que se requer por
meio  desta  proposição  é  a  confirmação  do  imóvel  como  sede.  Tal  fato  ainda  é
corroborado por certidão assinada pelo tabelião da Comarca de Campestre, na qual
se verifica que a edificação já contém benfeitorias com área construída de 375,5m² ,
de uma área total de 390,00m².

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Rômulo
Veneroso. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.048/2011, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.202/2014
Declara de utilidade pública a Associação Guiemos Kalóns, 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 Guiemos Kalóns,  com

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2014.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Associação Guiemos Kalóns, fundada em 29 de maio de 2011, é

uma entidade sem fins lucrativos e com prazo indeterminado de duração.
A associação  tem  por  finalidades:  criar  atividades  socioculturais  e  de  cidadania

relacionadas com os ciganos e com a associação; promover eventos culturais e de
integração  social  entre  ciganos  e  não  ciganos;  promover  a  cooperação  e  o
intercâmbio  nacional  e  internacional  entre  entidades  e  instrutores  de  atividades
culturais; realizar projetos, atividades e manifestações culturais, entre outras.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.203/2014
Declara de utilidade pública a Sociedade Protetora dos Animais de Betim - Spab -,

com sede no Município de Betim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Protetora dos Animais de

Betim - Spab -, com sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2014.
Rômulo Veneroso
Justificação: A Sociedade Protetora dos Animais de Betim, constituída em 15 de

dezembro de 2001, é uma associação sem fins lucrativos, que tem como principais
objetivos: proporcionar aos animais abandonados condições de abrigo, alimentação
adequada,  assistência  à  saúde  e  reintegração  à  comunidade;  propor  e  defender
políticas públicas na defesa dos direitos dos animais contra a prática do extermínio;
colaborar  com  os  órgãos  e  entidades  públicas  de  promoção  do  bem-estar  dos
animais domésticos, cativos e silvestres; manter em conjunto com o poder público
municipal, estadual e federal programas de prevenção contra doenças transmissíveis
por animais; desenvolver, planejar e implementar políticas básicas que promovam a
harmonia entre o homem e o animal;  desenvolver  campanhas públicas, atividades
culturais  e  educacionais  com  vistas  à  formação  de  uma consciência  de  respeito
ambiental na população.

Enfim, a Spab tem uma atuação voltada para o bem-estar dos animais e sua boa
convivência  com  a  sociedade,  sempre  buscando  conscientizar  a  população  da
importância de se respeitar os direitos dos animais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.204/2014
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Fronteira.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Professor José Garcia a escola estadual

a ser inaugurada no Bairro Vila Reis, no Município de Fronteira.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2014.
Zé Maia
Justificação:  A  lei  determina  que,  para  denominação  de  estabelecimentos,

instituições  e  próprios  do  Estado,  só  podem  ser  escolhidos  nomes  de  pessoas
falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e relevantes serviços
prestados  à  coletividade.  O  preceito  legal  foi  respeitado  na  apresentação  deste
projeto de lei, que homenageia o Professor José Garcia.

José Garcia nasceu na Ilha de Marajó (PA), em 18 de novembro de 1901, onde
viveu sua infância e juventude e serviu à cavalaria do Exército.

Em meados de 1928, mudou-se para a região do pontal do Triângulo Mineiro, onde
está localizado o Município de Fronteira. Na época não havia escolas na região. Ele,
sempre  muito  dedicado aos  estudos,  começou a  alfabetizar  com muito  carinho e
paciência crianças, jovens e adultos da região em salas improvisadas nos cômodos
das antigas fazendas. Permanecia de seis meses a um ano em cada fazenda da
região fazendo esse trabalho de forma solidária e dinâmica.

Em 1929, instalou-se na Fazenda Ressaca, no Município de Frutal. Casou-se com
Divina de Paula Assunção, com quem teve oito filhos, vinte e nove netos, quarenta e
sete bisnetos e oito tataranetos.

José Garcia, além dos ensinamentos pedagógicos, bordava tela artesanal e tocava
viola, alegrando encontros familiares e de amigos, sendo muito querido por todos.

Em meados de 1946, mudou-se com sua família para o Município de Fronteira,
onde construiu a primeira casa de alvenaria do Bairro Vila Arruda, preservada até hoje
com sua arquitetura original.  Anos depois abriu uma sorveteria e um armazém no
município.
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José  Garcia  faleceu  em  26  de  janeiro  de  1976,  deixando  bons  ensinamentos,
lembranças e saudades aos seus familiares e pessoas da comunidade.

- 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 5.205/2014
Dá nova redação à Lei nº 18.707, de 7 de janeiro de 2010.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 18.707, de 7 de janeiro de 2010, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de dez anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2014.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Tendo em vista estar em via de vencer o prazo estipulado para uso do

imóvel e, considerando a importância da doação para a Uemg, entende-se necessário
estender o referido prazo, de forma a proporcionar à universidade a efetivação da
destinação prevista.

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

REQUERIMENTOS
Nº 7.901/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 54º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3/5/2014, em Ituiutaba, que resultou na
prisão de dois  homens  e  na  apreensão de grande quantidade de drogas;  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 7.902/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão de
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Polícia Militar, pela idealização de uma nova ferramenta para auxiliar a Polícia Militar,
por meio da confecção de mapas que mostram a exata localização das residências
dos autores de delitos na região de Venda Nova, detalhados por natureza de crimes,
para um melhor patrulhamento; 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 7.903/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 8ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  5/5/2014,  em
Esmeraldas, que resultou na desativação de um laboratório de refino de cocaína, na
apreensão de armas, drogas e produtos químicos e na prisão de três pessoas; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.904/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 26ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pelos  relevantes  serviços  prestados;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares.

Nº 7.905/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 54º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3/5/2014, em Ituiutaba, que resultou na
prisão de dois homens e na apreensão de dois menores, 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.

Nº 7.906/2014,  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 e no 47º Batalhão de Polícia Militar, pela
atuação na ocorrência, em 7/5/2014, em Carangola, que resultou na prisão de quatro
pessoas e na apreensão de R$200.000,00; e seja encaminhado ao Comando-Geral
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da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de  recompensa  aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.907/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 55º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  6/5/2014,  em  Pirapora,  na  qual
apreenderam três quilos de crack 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 à sociedade.

Nº 7.908/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 4ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 7/5/2014, em Frutal,
na qual desbarataram uma quadrilha de assaltantes de bancos e apreenderam um
revólver,  drogas,  uma  balança  de  precisão,  uma  alavanca  de  ferro  e  artefato
explosivo; 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 7.909/2014, do deputado Leonídio Bouças, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para a instalação de uma unidade do
Corpo de Bombeiros em Iturama. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  7.910/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  informações,
consubstanciadas  em  cópia  de  documentos  pertinentes,  sobre  a  Guarda  Rural
Indígena e o Centro de Recuperação dos Krenak,  em Resplendor,  e o Centro de
Recuperação da Fazenda Guarany, em Carmésia, a serem utilizados pela Comissão
da  Verdade  de  Minas  Gerais,  em  virtude  de  diversas  denúncias  de  violação  de
direitos  humanos  da população indígena;  e  as  notas taquigráficas da  9ª  Reunião
Extraordinária dessa comissão.

Nº  7.911/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Superintendência  de  Museus  e  Artes  Visuais  da  Secretaria  de
Cultura  pedido  de  informações,  consubstanciadas  em  cópia  de  documentos
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pertinentes, sobre a Guarda Rural Indígena e o Centro de Recuperação dos Krenak,
em Resplendor, e o Centro de Recuperação da Fazenda Guarany, em Carmésia, a
serem  utilizados,  em  especial,  pela  Comissão  da  Verdade  de  Minas  Gerais,  em
virtude das denúncias de violações aos direitos humanos da população indígena; e as
notas taquigráficas da 9ª Reunião Extraordinária dessa comissão. (- Distribuídos à
Mesa da Assembleia.)

Nº 7.912/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com Noemi Zeraick Monteiro e com Dulcineia Aparecida de
Carvalho, respectivamente aluna e diretora da Escola Estadual Ana Dantas Motta, em
Carvalhos,  pela  conquista  da  5ª  medalha  de  ouro  na  Olimpíada  Brasileira  de
Matemática  das  Escolas  Públicas,  estendendo-se  o  voto  a  toda  a  equipe.  (-  À
Comissão de Educação.)

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  do  deputado  Dalmo

Ribeiro Silva (2).
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

A presidente  -  Aproveitamos  o  momento  para  cumprimentar  o  presidente  desta
Casa, deputado Dinis Pinheiro, pela passagem de seu aniversário hoje.

A presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno, interrompe os
trabalhos ordinários para a realização do ciclo de debates Enfrentamento do Tráfico
de Pessoas em Minas Gerais.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

A presidente (deputada Luzia Ferreira) - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Encerramento

A presidente -  A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de
convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 6/5/2014
Às  13h45min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Duarte  Bechir,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e, nos termos do inciso III do art.
120 do Regimento 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 debater o financiamento e as condições de funcionamento das Apaes na
circunscrição  do  Conselho  Regional  Centro-Oeste  II,  vinculado  à  Federação  das
Apaes-MG. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
Sras.  Cláudia  Assunção  Faria,  gerente  da  Rede  de  Proteção  Social  Básica  e
Especial, representando os Srs. Antônio Júlio de Faria, prefeito municipal de Pará de
Minas,  e  Geraldo  Magela  de  Almeida,  vice-prefeito  e  secretário  municipal  de
Assistência e Desenvolvimento Social  de Pará  de Minas;  Tânia de Moura  Morato
Resende, superintendente regional  de Ensino de Pará de Minas,  representando a
Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Estado de Educação; Marli  Helena
Duarte Silva, conselheira regional das Apaes Centro-Oeste II - Pará de Minas; Silvia
Lima, vice-presidente da Apae de Pará de Minas; Eni Silveira, mãe de aluno da Apae
de Pará de Minas; Pauliana Rodrigues Bento, aluna da Apae de Pará de Minas; e
Mariana Fiorawante Barbosa, gerente do Centro Especializado em Reabilitação; e os
Srs. Marcílio Magela de Souza, presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas;
Júlio César dos Santos, diretor da Regional Sedese de Divinópolis, representando o
Sr.  Eduardo  Prates  Octaviani  Bernis,  secretário  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social; Jarbas Feldner de Barros, consultor técnico da Federação
das Apaes de Minas Gerais;  e Délio  Alves Ferreira,  assessor  do deputado Inácio
Franco,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  autor  do
requerimento que deu origem ao debate, faz uso da palavra, 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
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presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 6/5/2014

Às 15h39min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara
(substituindo o deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do Bloco Minas
Sem Censura) e os deputados Fred Costa (substituindo a deputada Luzia Ferreira,
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, a presidente, deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e, em
virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Rogério  Correia,  dispensa  a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
debater a greve dos trabalhadores da Rede Municipal de Ensino de Betim, iniciada
em  15/4/2014,  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
parênteses: ofícios das Sras. Ione Tereza Arruda Mendes Helmann, superintendente
de Administração e Finanças da Anatel  (3/4/2014),  e Alessandra Cristina Azevedo
Cardoso, chefe de gabinete do Ministério das Comunicações (17/4/2014), e dos Srs.
Josué  Costa  Valadão  (2),  secretário  municipal  de  Governo  de  Belo  Horizonte
(29/3/2014 e 17/4/2014), Saulo Morais de Castro, prefeito municipal de Catas Altas
(5/4/2014), e Paulo César Vicente de Lima, promotor de justiça da Coordenadoria de
Inclusão e Mobilização Sociais  (17/4/2014).  A presidência interrompe os  trabalhos
ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Denise  de  Paula  Romano,  diretora  da
Subsede Betim, representando o Sr. Luiz Fernando de Souza Oliveira, coordenador-
geral do SindUTE, e Beatriz Cerqueira, presidente da CUT-MG, que são convidados a
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tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Rogério
Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas
exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das
notas taquigráficas. 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 7.608 a 7.611 e 7.720 a
7.722/2014.  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  9.854/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que
solicita seja realizada reunião desta comissão para debater, em audiência pública, a
greve dos trabalhadores dos serviços públicos municipais de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Paulo Lamac, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.427/2013

Comissão de Saúde
Relatório

Por meio da Mensagem nº 522/2013, o governador do Estado encaminhou a esta
Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 4.427/2013, que dispõe sobre a organização e as
atribuições do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça apreciou preliminarmente  a  proposição e
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,
conforme determina o art.  188, combinado com o art.  102,  XI,  “a”,  do Regimento
Interno.
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Fundamentação
O projeto de lei em análise institui o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais -

CES-MG.
Nos  termos  constantes  na  mensagem  do  governador,  a  matéria  tratada  na

proposição já foi objeto de regulamentação pelo Poder Executivo Estadual através do
Decreto nº 45.559, de 2011, mas, em razão de sua relevância, a Resolução nº 453,
de  10/5/2012,  do  Conselho  Nacional  de  Saúde,  e  a  Lei  Federal  nº  8.142,  de
28/12/1990, determinaram que os conselhos de saúde fossem instituídos no âmbito
de cada ente da Federação por lei específica, observadas as normas nacionais.

Os conselhos são instrumentos de  controle  social,  por  meio  dos quais  se dá a
participação  dos  diversos  segmentos  da  sociedade,  ao  lado  do  governo,  no
acompanhamento  e  na  definição  de  políticas  públicas.  Assim,  os  conselhos  são
instituições  que  exercem  um  papel  importante  no  fortalecimento  da  participação
democrática da população na formulação e implementação dessas políticas.

Os conselhos de saúde foram instituídos pela Lei Federal nº 8.142, de 28/12/1990,
que dispõe sobre  a  participação da comunidade na  gestão  do Sistema Único  de
Saúde - SUS. Essa norma estabelece que o SUS contará com um conselho de saúde
em cada esfera de governo. Além disso, define o conselho como órgão colegiado, de
caráter  permanente  e  deliberativo,  composto  por  representantes  do  governo,
prestadores  de  serviço,  profissionais  de  saúde  e  usuários,  que  deve  atuar  na
formulação  de  estratégias  e  no  controle  da  execução  da  política  de  saúde  na
instância  correspondente,  inclusive  nos  aspectos  econômicos  e  financeiros.
Estabelece ainda que as decisões do conselho serão homologadas pelo chefe do
Poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, sugeriu algumas
alterações no projeto em comento com a finalidade de adequar o texto à técnica
legislativa. Essas sugestões foram aglutinadas no Substitutivo nº 1, que apresentou.
Entre as alterações propostas está o acréscimo dos incisos VI e XI a XIV ao art. 2º,
que  trata  das  atribuições  e  enumera  as  competências  do  CES,  observando  sua
missão de deliberação, fiscalização, acompanhamento e monitoramento das políticas
públicas de saúde. Esses novos incisos trazem atribuições importantes do CES já
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prescritas na diretriz  5ª da Resolução nº 453, de 2012,  do Conselho Nacional  de
Saúde.

Outra alteração sugerida no substitutivo foi a ampliação do âmbito de fiscalização
do conselho. O inciso III do art. 2º da proposição atribui ao CES competência para
“acompanhar  e  fiscalizar  a  movimentação  dos  recursos  financeiros  do  SUS
depositados em conta especial do Fundo Especial de Saúde”. Entretanto, conforme
dispõe o art. 33 da Lei nº 8.080, de 19/9/1990, cabe ao conselho de saúde fiscalizar
todos  os  recursos  financeiros  do  SUS,  e  não,  apenas  os  depositados  em  conta
especial do Fundo Estadual de Saúde.

Além disso, o substitutivo apresentado acrescenta o § 1º ao art. 3º, estabelecendo
que o secretário de Estado de Saúde é um membro nato do conselho.

Por fim, propôs-se no substitutivo o acréscimo do § 2º ao art. 5º, a fim de tornar
mais  clara  a  organização  da  Mesa  Diretora,  estabelecendo  que  o  presidente  do
conselho será escolhido entre os membros que a integram.

Estamos de acordo com a linha geral do substitutivo apresentado pela Comissão de
Constituição  e  Justiça.  Entretanto,  para  subsidiar  a  análise  do  projeto  de  lei  em
estudo,  a  Comissão  de  Saúde  realizou  audiência  pública  com  a  participação  de
representantes  de  entidades  da  área  da  saúde,  ocasião  em  que  ficou  clara  a
necessidade  de  aprimorar  o  substitutivo  apresentado  pela  comissão  que  nos
precedeu.

Uma das  sugestões  colhidas  na  audiência  foi  a  redução  de nove  para  oito  do
número de componentes da Mesa Diretora do CES, a fim de reproduzir a paridade
estabelecida para o plenário do conselho, o que só seria possível com um número par
de integrantes. Outra sugestão de alteração foi a de que o presidente do conselho
seja  escolhido,  em plenário,  entre  os  membros  que integram a  Mesa Diretora.  E
houve ainda sugestão para que se alterasse o § 2º do art. 6º, que trata da definição
de deslocamento eventual. A sugestão foi retirar o termo eventual, pois, no exercício
da função de conselheiro em um estado de grandes proporções, o deslocamento é
uma constante, e não, uma atividade esporádica.

Outra alteração incorporada nas emendas, por sugestão do relator do projeto, é a
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indicação das entidades e órgãos que comporão o CES, para que a composição do
conselho seja mais democrática.

Para introduzir  tais alterações no texto, apresentamos ao final  deste parecer as
Emendas nºs 1 a 6 ao substitutivo apresentado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.427/2013 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nºs 1 a 6, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao inciso I do art. 2º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
"Art. 2º - (...)
I - atuar na formulação e no controle da execução da Política Estadual de Saúde,

incluindo  seus  aspectos  econômicos  e  financeiros,  e  propor  estratégias  para  a
aplicação dessa Política nos setores público e privado;".

EMENDA Nº 2
Acrescentem-se ao art. 3º do Substitutivo nº 1 os seguintes §§ 8º a 10:
"Art. 3º - (…)
§  8º  -  O  CES,  observado  o  disposto  nos  incisos  I  a  III  do  caput  e  em  seu

regulamento, será composto preferencialmente por representantes:
I - do poder público e de prestadores de serviços de saúde no SUS, sendo:
a) um representante da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene;
b) um representante da Associação dos Hospitais de Minas Gerais;
c) um representante da Associação dos Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais;
d) um representante do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de Minas

Gerais;
e) um representante da Associação Mineira de Municípios;
f)  um  representante  do  Colegiado  de  Secretários  Executivos  dos  Consórcios

Intermunicipais de Saúde de Minas Gerais;
g) um representante do Ministério da Saúde;
h) um representante da Secretaria de Estado de Educação;
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i) um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável;

j) um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
k) um representante da Secretaria de Estado de Saúde;
l) um representante da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social;
m) um representante da Fundação Ezequiel Dias;
II - de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde, sendo:
a) um representante da Associação Médica de Minas Gerais;
b) um representante da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas

Gerais;
c) um representante do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais;
d) um representante do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais;
e) um representante do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais;
f) um representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de

Minas Gerais;
g) um representante do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais;
h) um representante do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais;
i)  um  representante  da  Federação  dos  Empregados  em  Estabelecimentos  de

Serviços de Saúde no Estado de Minas Gerais;
j)  um  representante  do  Sindicato  Único  dos  Trabalhadores  da  Saúde  de  Minas

Gerais;
k) um representante do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais;
l) um representante do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social, Saúde,

Previdência, Trabalho e Assistência Social em Minas Gerais;
m) um representante do Conselho Regional de Nutrição de Minas Gerais;
III - de entidades e movimentos representativos de usuários do SUS, sendo:
a)  dois  representantes  da  Associação  Brasileira  de  Engenharia  Sanitária  e

Ambiental;
b) dois representantes da União Geral dos Trabalhadores;
c) dois representantes da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil - Regional

Leste 2;
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d) um representante da Central Única dos Trabalhadores;
e) dois representantes da Federação das Associações de Deficientes do Estado de

Minas Gerais;
f) dois representantes da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas

Gerais;
g) dois representantes da Federação das Associações de Moradores do Estado de

Minas Gerais;
h)  dois representantes da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas

Gerais;
i) dois representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de

Minas Gerais;
j) dois representantes do Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais;
k) dois representantes da Rede Feminista de Saúde;
l) um representante do Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais;
m) um representante da tribo indígena mais populosa de Minas Gerais;
n) dois representantes do Centro de Referência da Cultura Negra;
o) um representante da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais.
§ 9º - A inclusão e a exclusão do CES de órgãos e entidades serão realizadas nos

termos de regulamento.
§ 10 - Haverá troca de representação de conselheiros e de entidades caso haja

faltas  injustificadas  em  três  reuniões  seguidas  ou  em  cinco reuniões  intercaladas
durante o ano em curso.”.

EMENDA Nº 3
Substitua-se, no inciso I do art. 3º do Substitutivo nº 1, a expressão “de governo”

por “do poder público”.
EMENDA Nº 4

Suprima-se o § 2º do art. 4º do Substitutivo nº 1, passando o § 1º a ser parágrafo
único.

EMENDA Nº 5
Dê-se ao caput e ao § 2º do art. 5º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
"Art.  5º  -  O  CES  será  dirigido  administrativamente  por  uma  Mesa  Diretora,
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composta pelo Secretário de Estado de Saúde e por sete membros eleitos de forma
paritária  entre  os  segmentos  que  compõem  o  seu  plenário,  nos  termos  de  seu
Regimento Interno.

(…)
§ 2º - O Presidente do CES será escolhido, em plenário, entre os membros que

integram a Mesa Diretora.".
EMENDA Nº 6

Suprimam-se os §§ 1º  e 2º  do art.  6º  do Substitutivo nº  1,  e acrescente-se ao
mesmo artigo o seguinte parágrafo único:

"Art. 6º - (...)
Parágrafo único - As despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação dos

membros do CES em função do exercício das atividades de conselheiro em município
diverso  do  de  sua  residência,  devidamente  comprovadas  e  justificadas,  serão
custeadas pela SES ou outro órgão que venha a substituí-la.".

Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Arlen Santiago, relator - Pompílio Canavez.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 8/5/2014, as seguintes comunicações:
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento do Sr. Benedito

Pereira  dos  Santos,  ex-prefeito  municipal  de  Itajubá,  ocorrido  nesse município.  (-
Ciente. Oficie-se.)

Do deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento da Sra. Maria do
Carmo Salgueiro Miguel, ocorrido no dia 8/5/2014, em Ribeirão Preto (SP). (- Ciente.
Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao Sr. Paulo Márcio de Faria e Silva por sua recondução ao cargo de

reitor e à Sra. Magali Benjamim de Araújo por sua posse no cargo de vice-reitora da
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Universidade  Federal  de  Alfenas  (Requerimento  nº  7.527/2014,  da  deputada Liza
Prado);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  174ª  Cia.  do  33º
Batalhão de Polícia Militar, pela prisão de dois suspeitos de envolvimento com tráfico
de  drogas,  em  1º/4/2014,  em  Betim  (Requerimento  nº  7.565/2014,  do  deputado
Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 7.566/2014, do deputado
Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 7.573/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 7.574/2014, do deputado Cabo Júlio);

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, material
para embalagem destas, armas brancas e uma balança de precisão (Requerimento nº
7.575/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão
Rotam  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  no  dia  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 (Requerimento nº 7.576/2014, do deputado Cabo
Júlio);

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
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dia 1º/4/2014, em Contagem, que culminou com a prisão de quatro homens e com a
apreensão  de  celulares,  munições,  carregadores,  armas  e  quantia  em  dinheiro
(Requerimento nº 7.577/2014, do deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento nº  7.578/2014, do deputado
Cabo Júlio);

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, celulares e uma balança de precisão (Requerimento nº
7.579/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares  que menciona,  lotados na 20ª  Cia.
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 falsas e joias (Requerimento nº 7.580/2014,
do deputado Cabo Júlio);

de aplauso à Associação Brasileira dos Criadores de Zebu pela realização da 80ª
Exposição Internacional de Gado Zebu, em Uberaba (Requerimento nº 7.582/2014,
da deputada Liza Prado);

de aplauso aos policiais federais que participaram da operação que resultou na
prisão de um homem e na apreensão de drogas, dinheiro, celulares e notebook, em
3/4/2014,  em  Antônio  Dias  (Requerimento  nº  7.583/2014,  do  deputado  Sargento
Rodrigues);

de aplauso aos policiais federais que participaram da operação que resultou na
prisão de cinco homens e na apreensão de drogas, maquinário para sua fabricação e
balanças  de  precisão,  em  1º/4/2014,  em  Santana  do  Riacho  (Requerimento  nº
7.584/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 13ª Cia. Tático Móvel
do 13º Batalhão de Polícia Militar, pela prisão de um homem e apreensão de dois
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adolescentes  suspeitos  de  envolvimento  com  tráfico  de  drogas,  bem  como  pela
apreensão  de  arma,  munição,  celulares,  rádios  comunicadores  e  dinheiro,  em
2/4/2014, em Belo Horizonte (Requerimento nº  7.585/2014,  do deputado Sargento
Rodrigues);

de  aplauso aos  policiais  rodoviários  federais  que participaram da operação que
resultou na prisão de um homem que transportava droga, em 4/4/2014, em Pouso
Alegre (Requerimento nº 7.586/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de  congratulações  com os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  7ª  Cia.
Independente de Polícia Militar,  pela atuação em ocorrência,  no  dia 6/4/2014,  em
Igarapé,  que  resultou  na  prisão  de  dois  homens,  na  apreensão  de  armas  e  na
recuperação de um veículo roubado (Requerimento nº 7.587/2014, do deputado Cabo
Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 33º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  no  dia  7/4/2014,  em  Betim,  que
resultou  na  prisão  de  três  indivíduos  e  na  apreensão  de  uma  submetralhadora,
bloqueadores de sinal de GPS, drogas, uma balança de precisão, chaves de veículos
e dinheiro (Requerimento nº 7.588/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/4/2014, em Franciscópolis, que
resultou na apreensão de armas de fogo e na prisão de dois homens (Requerimento
nº 7.589/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  9ª  Cia.
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 (Requerimento nº 7.590/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 7.591/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 6/4/2014, em Belo Horizonte, que
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resultou  na  apreensão  de  drogas,  armas  e  munição  e  na  prisão  de  um  homem
(Requerimento nº 7.592/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 7.594/2014, do
deputado Sargento Rodrigues);

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 aplicativo
WhatsApp para avisar a chegada da Polícia Militar (Requerimento nº 7.595/2014, do
deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento  nº  7.613/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 51º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação em ocorrência, em 2/4/2014, em Janaúba, na qual
apreenderam  armas  e  munições  e  prenderam  dois  homens  (Requerimento  nº
7.614/2014, do deputado Cabo Júlio);

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
pesca e outros materiais e prenderam dois homens (Requerimento nº 7.615/2014, do
deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 7.616/2014, do deputado
Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 10º Batalhão
de Polícia Militar, por sua atuação em ocorrência em 8/4/2014, em Montes Claros, na
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qual  apreenderam arma, dinheiro, celular  e outros objetos roubados de uma casa
lotérica,  efetuaram  prisão  de  suspeito  e  apreensão  de  menor  (Requerimento  nº
7.617/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 26º Batalhão
de  Polícia  Militar,  por  sua  atuação  em  ocorrência,  em  8/4/2014,  em  Itabira,  que
resultou na apreensão de drogas e armas e na prisão de dois homens (Requerimento
nº 7.618/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão
de Polícia Militar, por atuação em ocorrência, em 9/4/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  na  apreensão  de  um  menor  e  de  armas  e  na  prisão  de  dois  homens
(Requerimento nº 7.619/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão da
Rotam,  no  16º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  no  1º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  no
Batalhão  de  Radiopatrulhamento  Aéreo  da  Polícia  Militar  -  BTL  RPAER  -  e  na
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 (Requerimento nº 7.620/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 21º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/4/2014, em Ubá, que resultou na
apreensão  de  cinco  adolescentes  e  de  drogas  (Requerimento  nº  7.621/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 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 (Requerimento nº
7.622/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 7.627/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  3ª
Companhia Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 8/4/2014,
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em  União  de  Minas,  na  qual  apreenderam  droga  e  prenderam  três  homens
(Requerimento nº 7.628/2014, do deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento  nº
7.629/2014, do deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento  nº  7.630/2014,  do
deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão
de Polícia Militar 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 (Requerimento nº 7.631/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 21º Batalhão
de Polícia Milita, pela atuação na ocorrência, em 10/4/2014, em Tabuleiro, na qual
apreenderam  armas  e  munição  e  prenderam  um  homem  (Requerimento  nº
7.632/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 46º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/4/2014, em Monte Carmelo, que
resultou  na  prisão  de  dois  homens  e  na  apreensão  de  um  menor  e  de  armas
(Requerimento nº 7.633/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento  nº  7.635/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 13/4/2014, em Belo Horizonte, que
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resultou  na  prisão de  dois  homens  e  na  apreensão de armas,  munição e  colete
balístico (Requerimento nº 7.636/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 7.637/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 12/4/2014, em Ataleia, que resultou
na  prisão  de  um  homem  e  na  apreensão  de  munições,  espoleta  e  pólvora
(Requerimento nº 7.638/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com o  novo  chefe do  Estado-Maior  do  Corpo de  Bombeiros
Militar  de Minas Gerais,  Cel.  BM Ezequiel  Silva  (Requerimento  nº  7.639/2014,  do
deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com o novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas  Gerais,  Cel.  BM  Ivan  Gamaliel  Pinto  (Requerimento  nº  7.640/2014,  do
deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com o novo comandante da Academia de Polícia Militar, Cel. PM
Hebert  Fernandes  Souto  Silva  (Requerimento  nº  7.641/2014,  do  deputado  Ivair
Nogueira);

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  (Requerimento  nº  7.642/2014,  do  deputado  Sargento
Rodrigues);

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 (Requerimento nº 7.643/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

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  (Requerimento  nº  7.644/2014,  do  deputado
Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona  pela  prisão,  em  9/4/2014,  em
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Contagem,  de  suspeitos  de  participar  de  seis  homicídios  (Requerimento  nº
7.645/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 7.706/2014, do deputado
Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na Delegacia de
Operações Especiais da Polícia Civil, pela atuação na operação Sagaz, no Município
de Ribeirão das Neves, que resultou na prisão de uma quadrilha e na apreensão de
quase 500kg de maconha (Requerimento nº 7.707/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 7.708/2014,
do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  15/4/2014,  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 (Requerimento nº
7.709/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 47º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 14/4/2014, no Município de Muriaé,
que culminou na apreensão de armas,  quatro barras  de maconha e na prisão de
quatro homens (Requerimento nº 7.710/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº
7.711/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

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
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(Requerimento nº 7.712/2014, do deputado Sargento Rodrigues);
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 (Requerimento nº 7.713/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

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, a ser encaminhado 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 (Requerimento nº 7.733/2014, da Comissão de Segurança Pública);

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 (Requerimento nº 7.734/2014, da Comissão de Segurança Pública);

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 (Requerimento nº 7.753/2014, das Comissões de
Direitos Humanos e de Participação Popular);

de aplauso ao Sgt. PM Rayan Soares, ex-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
(Requerimento nº 7.754/2014, das Comissões de Direitos Humanos e de Participação
Popular).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2014

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE AS INDICAÇÕES NºS 84 A 95/2014, EM 18/3/2014
Às 14h38min,  comparecem na Sala das Comissões as deputadas Maria Tereza

Lara  e  Rosângela  Reis  e  o  deputado  Wander  Borges,  membros  da  supracitada
comissão. Havendo número regimental, a presidente “ad hoc”, deputada Maria Tereza
Lara, declara aberta a reunião, informa que não há ata a ser lida por tratar-se da
primeira  reunião  e  que  a  finalidade  da  reunião  é  eleger  o  presidente  e  o  vice-
presidente  da  comissão.  A  presidente  se  candidata  à  presidência  e  registra  a
candidatura do deputado Wander Borges ao cargo de vice-presidente. Procedida a
votação  nominal,  são  eleitos  os  candidatos  registrados,  por  unanimidade.  A
presidente dá posse ao vice-presidente eleito, a quem passa a palavra; ato contínuo,
o vice-presidente empossa a presidente eleita.  É designada relatora da matéria a
deputada Rosângela Reis. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente - Wander Borges - Rosângela Reis.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/4/2014

Às 13h58min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Jayro  Lessa,
Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Mosconi e Célio Moreira (substituindo, respectivamente,
os deputados Zé Maia, João Vítor Xavier e Lafayette de Andrada, por indicação da
liderança  do  BTR),  membros  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária;  os deputados Carlos Mosconi,  Célio Moreira e Dalmo Ribeiro Silva,
membros da Comissão de Membros das Comissões Permanentes - § 1º do Art. 204
do Regimento  Interno.  Havendo número  regimental,  o  presidente,  deputado Jayro
Lessa, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
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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
apauta e a discutir  e  votar  proposições da comissão.  Suspende-se a reunião.  Às
14h20min, são reabertos os trabalhos com a presença dos deputados Jayro Lessa,
João Vítor Xavier, Romel Anízio e Rômulo Viegas (substituindo o deputado Zé Maia,
por indicação da liderança do BTR). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela
aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 5.069/2014 com as Emendas nºs 1 e
2  (relator:  deputado  Romel  Anízio,  em  virtude  de  redistribuição).  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  determina  a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses - Duarte Bechir - Luiz

Humberto Carneiro.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 23/4/2014

Às 14h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Jayro Lessa, João
Vítor  Xavier,  Agostinho  Patrus  Filho  (substituindo  o  deputado  Romel  Anízio,  por
indicação da liderança do BAM) e Rômulo Viegas (substituindo o deputado 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 e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofícios do FNDE e do Sr. José Tarciso
Raymundo,  prefeito  municipal  de  Ibitiúra  de  Minas,  publicados  no  Diário  do
Legislativo em  17/4/2014.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes
proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses: Projetos de Lei nºs 3.403/2012 e 4.518/2013 (Jayro Lessa); 3.851, 4.220
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e 4.403/2013 (Lafayette de Andrada); 4.257/2013 (Romel Anízio); e 4.665/2013 (João
Vítor  Xavier),  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 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 248/2011 na forma do
Substitutivo nº 2 e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Saúde (relator:
deputado Agostinho Patrus  Filho,  em virtude de redistribuição);  3.851/2013 com a
Emenda nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Rômulo
Viegas, em virtude de redistribuição); 4.220/2013 (relator: deputado João Vítor Xavier,
em virtude de redistribuição) e 4.403/2013 (relator:  Rômulo Viegas, em virtude de
redistribuição)  na  forma  dos  Substitutivos  nºs  1,  da  Comissão  de  Constituição  e
Justiça. O Projeto de Lei nº 1.404/2011 é convertido em diligência às Secretarias de
Planejamento  e  Gestão  e  de  Saúde,  atendendo-se  a  requerimento  do  relator,
deputado João Vítor Xavier, aprovado pela comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um
por  sua  vez,  são  aprovados  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de
Resolução  nºs  4.928,  5.037  a  5.042/2014.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Zé  Maia,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Tiago

Ulisses - Duarte Bechir.
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/4/2014
Às 15h37min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados Almir Paraca, Doutor Wilson Batista, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental,  a presidente,  deputada Liza Prado,  declara aberta a
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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 matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.872/2014, no 1º
turno, do qual avocou a si a relatoria. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.923/2013 na forma do Substitutivo nº 1
(relatora: deputada Liza Prado). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, por unanimidade, os Projetos de Lei nºs 4.129/2013 (relator: deputado
Almir Paraca) e 4.966/2014 (relatora: deputada Liza Prado), que receberam parecer
por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos  nºs  7.419,  7.420,  7.430  e  7.531/2014.  Submetido  a  discussão  e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.773/2013.
Suspende-se a  reunião.  Às  17h23min,  são reabertos  os  trabalhos e registra-se  a
presença da deputada Liza Prado e dos deputados Doutor Wilson Batista e Elismar
Prado (substituindo o deputado Almir Paraca, por indicação da liderança do MSC).
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 9.773/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada
reunião para debater, no Município de Pouso Alegre, em audiência pública, os direitos
da pessoa com deficiência e sua repercussão em toda a região sul do Estado;

-  nº  9.774/2014,  da  deputada  Ana  Maria  Resende,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para isenção do ICMS
para  os  equipamentos  de  adaptação  dos  carros  para  as  pessoas  portadoras  de
deficiência, condutoras ou não, que necessitem de adaptação do veículo para facilitar
a locomoção;
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- nº 9.775/2014, da deputada Liza Prado e do deputado Sebastião Costa, em que
solicitam seja realizada reunião para debater,  em audiência pública, os avanços e
desafios da conscientização e da regulamentação legislativa sobre o autismo;

-  nº 9.777/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, as condições de acessibilidade do sistema BRT
MOVE;

- nº 9.778/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, as políticas para pessoas com deficiência e as
condições de acessibilidade no Município de Governador Valadares;

-  nº 9.779/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada reunião
conjunta  com  a  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude  e  com  a  Comissão
Extraordinária da Copa do Mundo, para debater, em audiência pública, as condições
de acessibilidade no Estado para a realização dos eventos da Copa do Mundo de
2014;

-  nº  9.781/2014,  da  deputada Liza  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  de  Ribeirão  das  Neves  pedido  de
providências  para  verificar  as  denúncias  de  violência  doméstica  relatadas  na  4ª
Reunião Ordinária, ocorrida no dia 24/4/2014, por Fabiana Cruzelina da Silva;

- nº 9.782/2014, das deputadas Liza Prado e Ana Maria Resende, em que solicitam
seja realizada visita  ao  Departamento Estadual  de  Trânsito -  Detran-MG - com a
finalidade de verificar a implementação da Lei nº 21.157, de 2014, que acrescenta
parágrafo único ao art. 6º da Lei nº 12.032, de 1995, que altera e revigora dispositivos
relativos  à taxa de segurança pública da Lei  nº  6.763,  de 1975,  que consolida  a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências;

-  nº  9.784/2014,  da  deputada Liza  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Estado de Fazenda pedido de providências para a disponibilização no
site dos  dados  quantitativos  sobre  isenção  do  imposto  sobre  circulação  de
mercadorias  e  serviços  -  ICMS  -  na  aquisição  de  veículos  para  pessoa  com
deficiência;

-  nº  9.785/2014,  da  deputada Liza  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado a
Agência  Nacional  de  Transporte  Terrestre  -  ANTT  -  e  à  Secretaria  Nacional  de
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Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades pedido de providências
para  envio  de  recomendação  às  empresas  concessionárias  e  permissionárias  de
transporte  coletivo  rodoviário  no  sentido  de  se  garantir  o  cumprimento  do  prazo
estabelecido pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2004 (art. 38, caput, §2º e §3º), que
determina que a frota de veículos de transporte coletivo rodoviário e a infraestrutura
desse serviço deverão estar totalmente acessíveis até o mês de dezembro de 2014;

-  nº  9.786/2014,  da deputada Liza Prado, em que solicita  seja encaminhado ao
procurador-chefe  da  Procuradoria  da  República  em  Minas  Gerais  pedido  de
informação sobre as medidas tomadas pelo Ministério dos Transportes e pela Agência
Nacional  de  Transporte  Terrestre  -  ANTT  -  para  atendimento  à  Recomendação
MPF/MG/PRDC  nº  155,  de  13/11/2012,  que  solicita  a  revisão  de  todas  as
autorizações  em  andamento,  a  fim  de  garantir  que  toda  a  frota  de  veículos  de
transporte coletivo rodoviário e a infraestrutura de seus serviços estejam totalmente
acessíveis  no  prazo  máximo  de  120  meses  a  contar  da  data  de  publicação  do
Decreto  Federal  nº  5.296,  de  2004  (art.  38,  caput,  §2º  e  §3º),  sob  pena  de
responsabilização do poder concedente;

-  nº  9.787/2014,  da  deputada Liza  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Estado de Fazenda pedido de providências para que seja aperfeiçoado
o acesso ao site do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual - Siare -
para  garantir  que  as  pessoas  com  deficiência  possam  obter  as  informações  e
formulários  necessários  para  a  solicitação  de  isenção  de  ICMS  na  aquisição  de
veículos;

-  nº  9.788/2014,  da  deputada Liza  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Estado de Fazenda pedido de providências para que seja substituída a
expressão "portadores de deficiência" pela expressão "pessoas com deficiência" em
seu site, em atendimento às convenções internacionais sobre direitos da pessoa com
deficiência;

-  nº  9.789/2014,  da  deputada Liza  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas - Setop - pedido de informações
para que envie cópia do projeto do Terminal Metropolitano Bernardo Monteiro, com
detalhamento dos itens de acessibilidade;
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-  nº  9.790/2014,  da deputada Liza Prado, em que solicita  seja encaminhado ao
Departamento Estadual de Trânsito - Detran-MG - pedido de providências para que
seja  incluído  no  site da  instituição  informações  sobre  os  procedimentos  para  a
isenção  de  ICMS  na  aquisição  de  veículos  automotores  para  pessoas  com
deficiência;

-  nº  9.791/2014,  da  deputada Liza  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à
Empresa  de  Transporte  e  Trânsito  de  Belo  Horizonte  -  BHTrans-  pedido  de
providências para que seja garantida a acessibilidade em todas as linhas de ônibus
do município e para que seja incluído ponto de ônibus da linha 4108 em frente à
Associação Mineira de Reabilitação - AMR;

-  nº  9.792/2014,  da  deputada Liza  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que seja garantido o
agendamento de consulta com especialistas e seja agilizada a emissão do laudo de
avaliação para que a pessoa com deficiência possa solicitar a isenção de ICMS na
aquisição de veículo adaptado;

- nº 9.805/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado ofício
para às prefeituras do Estado de Minas Gerais sugerindo a inclusão de funcionário
qualificado e sensível às questões de acessibilidade na equipe técnica responsável
pelas obras públicas municipais, para que seja observado o disposto na legislação
sobre acessibilidade em edifícios e espaços de uso público;

-  nº  9.806/2014, da deputada Liza Prado,  em que solicita seja encaminhado ao
Instituto  Presidente  Roosevelt  ofício  com  a  resposta  recebida  pela  Comissão  de
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência ao Requerimento nº 6.463/2013, que
solicitou providências à Subsecretaria de Direitos Humanos para concessão de ajuda
de custo para o pagamento de mensalidade para famílias de alunos daquela escola.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  dos
parlamentares,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
extraordinária, em 6/5/2014, às 19h30min, em Contagem, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Liza Prado, presidente.
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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/4/2014

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antonio Lerin,
Bonifácio Mourão (substituindo o deputado Deiró Marra, por indicação da Liderança
do BTR) e João Vítor Xavier (substituindo o deputado Luiz Humberto Carneiro, por
indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Antonio Lerin, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Bonifácio Mourão, 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: Projetos de Resolução nºs
5.043,  5.059,  5.060  e  5.064/2014  e  Projetos  de  Lei  nºs  1.497/2011,  3.444/2012,
4.494, 4.670 e 4.735/2013 (deputado Bonifácio Mourão); e Projetos de Lei nºs 4.756 e
4.823/2013, 4.830, 4.831, 4.832, 4.874, 4.886, 4.932 e 4.951/2014 (deputado João
Vítor Xavier). 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 Projetos
de Resolução nºs 5.043, 5.059, 5.060 e 5.064/2014 e Projetos de Lei nºs 1.497/2011,
3.444/2012, 4.494, 4.670 4.735, 4.756 e 4.823/2013; e 4.830, 4.831, 4.832, 4.874,
4.886, 4.932 e 4.951/2014. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a  presença  dos  deputados,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tiago Ulisses - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 5/5/2014
Às  13h45min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Duarte  Bechir,
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membro da supracitada comissão. Estão presentes, também, a deputada Liza Prado
e o deputado Duilio de Castro. Havendo número regimental, o presidente, deputado
Duarte Bechir,  declara aberta a reunião e, nos termos do inciso III  do art.  120 do
Regimento  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 debater o financiamento e as condições de funcionamento das Apaes na
circunscrição do Conselho Regional Centro II, vinculado à Federação das Apaes-MG.
A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Dilma
Luíza Jorge Shwenck, secretária Municipal de Assistência Social de Sete Lagoas, e
Vânia Aparecida de Freitas Silva, representante dos pais da Apae de Sete Lagoas; e
os Srs.  Márcio  Reinaldo Dias  Moreira,  prefeito  municipal  de  Sete  Lagoas,  Márcio
Paulino da Silva, presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, Pastor Alcides,
Dalton Andrade, Enio Andrade e Renato Gomes, vereadores à Câmara Municipal de
Sete Lagoas, Francisco Eugênio Barbosa Raposo, presidente da Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Sete Lagoas, Jarbas de Barros, coordenador
de Política de Monitoramento da Federação das Apaes-MG, Luiz Roberto Capucci,
diretor  social  da  Apae  de  Sete  Lagoas,  Cristiano  Casimiro,  diretor  da  Apae  de
Mariana, e Sebastião César Teixeira de Amorim, representante dos alunos da Apae
de Sete Lagoas, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do
requerimento  que  deu  origem  a  esta  reunião,  faz  uso  da  palavra  para  suas
considerações  iniciais.  Logo após,  passa  a  palavra  para  a  Deputada Liza  Prado,
presidente  da  Comissão de Defesa dos  Direitos  da  Pessoa com Deficiência,  e o
Deputado Duílio  de Castro,  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, 6 de maio de 2014.
Duarte Bechir, presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.125/2014

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude
Relatório

De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Esportiva  São  Jorge,  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  em análise  pretende declarar  de utilidade pública  a  Sociedade

Esportiva São Jorge, com sede no Município de Uberlândia, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a difusão do civismo e da cultura
física.

Na consecução desse propósito,  a instituição  realiza eventos de caráter social e
cultural e participa de competições esportivas de cunho amador.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade em prol dos
cidadãos  do  Município  de  Uberlândia,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.125/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de maio de 2014.
Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.130/2014
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
De  autoria  do  deputado  Wander  Borges,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por
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objetivo declarar de utilidade pública a Associação Bom Destino Futebol Clube, com
sede no Município de Santa Luzia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

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

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende declarar de utilidade pública a Associação Bom

Destino Futebol Clube, com sede no Município de  Santa Luzia, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos,  que tem como escopo  a difusão de atividades
sociais, cívico-culturais e desportivas.

Com esse propósito,  a instituição incentiva  a prática de esportes  e participa de
competições  esportivas  amadoristas  e  especializadas,  inclusive  futebol  feminino,
sempre zelando pelo cumprimento da legislação desportiva vigente.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e
sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a
probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando
os  jovens  podem  ser  influenciados  por  hábitos  prejudiciais,  que  geram  conflitos
internos  capazes  de  desvirtuar  valores  e  dificultar  a  aprendizagem,  o  esporte  se
reveste  de  indiscutível  importância,  prestando  grande  contribuição  ao
desenvolvimento da sociedade.

Desse  modo,  tendo  em  vista  o  relevante  papel  desempenhado  pela  referida
entidade em prol dos cidadãos do Município de Santa Luzia, consideramos meritória
a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.130/2014, em

turno  único,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2014.
Mário Henrique Caixa, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2014

ATAS
ATA DA 22ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 8/5/2014
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  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Entrega  de  Placa  -  Palavras  do  Sr.  Luiz
Alexandre  Garcia  -  Palavras  do  Sr.  Divino  Sebastião  de  Souza  -  Palavras  do
Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Ivair  Nogueira  -  Dilzon  Melo  -  Elismar  Prado  -  João  Leite  -  Liza  Prado  -  Luiz

Humberto Carneiro - Tiago Ulisses - Wander Borges.
Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O deputado João Leite, 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 Algar Telecom pelos 60 anos
de sua fundação.

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

de Souza, presidente da Algar Telecom; Luiz Alexandre Garcia, presidente executivo
do Grupo Algar; Marcelo de Souza e Silva, secretário municipal de Desenvolvimento
de Belo Horizonte, representando o prefeito municipal Marcio Lacerda; André Sopas
de Mello Bandeira, cônsul de Portugal em Belo Horizonte; e Olavo Machado Júnior,
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presidente da Fiemg; a Exma. Sra. deputada Liza Prado; e os Exmos. Srs. deputados
Dilzon  Melo,  Elismar  Prado,  Wander  Borges  e  Luiz  Humberto  Carneiro,  autor  do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos colaboradores da Algar Telecom: Exmas.

Sras.  e  Exmos.  Srs.  Cristiana Reluy de Castro;  Ivan Henrique  Gonçalves,  diretor
regional; Luiz Eduardo da Cunha Peppe, assessor de relações institucionais; Kléber
João Santos, coordenador regional; e Eleusa Garcia, Eleusinha Garcia e Caio Brant
Ribeiro, membros da Algar S.A. Gostaríamos de registrar também a presença dos
Exmos.  Srs.  Agnaldo  Diniz,  vice-presidente  da  ACM,  representando  a  entidade,
Maurício Cecílio, diretor-vice-presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de
Minas  Gerais,  e  Antônio  Eduardo  Leite,  secretário  adjunto  de  Estado  de
Desenvolvimento Econômico.

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

Palavras do Deputado Luiz Humberto Carneiro
Exmos. Srs. Deputado Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente da Assembleia Legislativa

de  Minas  Gerais,  a  quem  agradeço  imensamente  estar  presidindo  esta  sessão,
obrigado, deputado Ivair  Nogueira,  companheiro como sempre;  Sr.  Luiz Alexandre
Garcia,  presidente  executivo  do  Grupo  Algar;  Sr.  Divino  Sebastião  de  Souza,
presidente da Algar Telecom; Sr. Marcelo de Souza e Silva, secretário municipal de
Desenvolvimento  de  Belo  Horizonte,  representando  o  prefeito  municipal  Márcio
Lacerda; Sr. André Sopas de Mello Bandeira, cônsul de Portugal em Belo Horizonte;
Sr. Olavo Machado Júnior, presidente da Fiemg, que também representa as nossas
indústrias de Minas Gerais; deputado Dilzon Melo, meu caro companheiro e amigo,
presidente do PTB e 1º-secretário desta Casa; deputada Liza Prado, minha amiga e
companheira, deputada uberlandense, que também nos honra muito com a presença
nesta homenagem. Estar  homenageando uma empresa tão importante para todos
nós é uma satisfação, não é mesmo, deputada Liza?

Minhas senhoras e meus senhores, queria dizer a vocês que celebrar aqui hoje os
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60 anos da fundação, uma das mais antigas empresas de telecomunicações do País,
é uma grande honra para nós, mineiros. Mas o motivo maior  de nosso orgulho é
poder  dizer  que  as  sementes  dessa  empresa,  plantadas  no  Triângulo  Mineiro,
frutificaram e,  há  60  anos,  levam comunicação,  desenvolvimento  e  oportunidades
para as principais regiões do Brasil. Mais do que reconhecimento, a Algar Telecom
merece todo o nosso respeito: respeito por ser uma empresa 100% brasileira atuando
há tanto tempo num segmento altamente competitivo dominado pelas multinacionais;
respeito por sua trajetória de luta e pioneirismo iniciada em 1954 por um português,
que foi mineiro. Um mineiro tão bom quanto os melhores mineiros pelo que fez pelas
telecomunicações de Uberlândia, do Triângulo e do Brasil.

Naquela época, a cidade de Uberlândia, que já demonstrava sua vocação para o
progresso,  precisava  falar  com São  Paulo,  a  principal  cidade  do  País,  mas  uma
ligação demorava de um dia a uma semana - vejam bem a dificuldade que tínhamos
de nos comunicar. No entanto, Alexandrino Garcia, então presidente da Associação
Comercial  e  Industrial,  topou  essa  luta.  Procurou  as  empresas  estrangeiras  que
prestavam serviço interurbano e ouviu um “não” como resposta: “O interior não nos
interessa”.  E,  como faz um mineiro dos bons,  Alexandrino não desistiu.  Junto aos
seus companheiros, transformou a Telefônica Teixeirinha na Companhia de Telefone
do Brasil Central, atual Algar Telecom, e assumiu o compromisso de ligar Uberlândia
e a região do Triângulo Mineiro a todo o Brasil.

Começou  ali  uma  luta  incansável.  A  Algar  Telecom  encarou  um  período  de
profundas transformações de uma sociedade cada vez mais urbana e industrial, no
qual  as  telecomunicações  passaram  a  ser  elemento-chave  de  modernização.
Enfrentou e superou o desprezo das multinacionais, a falta de recursos, a burocracia
dos órgãos públicos e até o regime militar, que tentou estatizá-la.

Contudo, o sucesso da Algar Telecom não se resume a sua permanência na esfera
privada em um momento de estatização do serviço de telefonia no País, nem a sua
expansão nacional e consolidação em novos mercados, nem tampouco a sua receita
consolidada. Mais do que tudo isso, acredito que o sucesso da Algar Telecom está em
sua essência empreendedora, que nos mostra o poder transformador do trabalho do
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homem  com  o  objetivo  de  servir  pessoas.  Usando  as  palavras  do  visionário
Alexandrino Garcia: é gente servindo gente.

A Algar  Telecom é uma empresa do bem, e seu sucesso está na satisfação de
encurtar distâncias entre as pessoas, em aproximar famílias e integrar amigos. Está
em conectar o interior às capitais brasileiras e interligar culturas. Está na capacidade
de  usar  as  mais  avançadas  tecnologias  para  conectar  instituições,  entidades  de
pesquisa, hospitais e programas sociais.

Sempre pioneira, a Algar Telecom foi a primeira a utilizar fibra óptica; a primeira a
oferecer serviços de telefonia móvel em Minas Gerais. Lançou o sistema pré-pago,
que  revolucionou  o  serviço  celular  no  Brasil  e  por  aí  afora.  É  uma das  maiores
geradoras de emprego do nosso estado, grande parte deles para jovens que estão se
iniciando na atividade profissional. É também a maior apoiadora de projetos culturais
no interior de Minas.

Ela  faz  parte  do  grupo  Algar,  que  atua  nos  segmentos  da  TI-Telecom,  de
agrosserviços e turismo, e é, meu caro deputado Dilzon Melo, um dos maiores grupos
empresariais brasileiros, que emprega 25 mil pessoas, e este ano deve gerar uma
receita líquida de R$4.450.000.000,00.

Por tudo isso, o Parlamento mineiro homenageia hoje a Algar Telecom. E o fazemos
em nome de dois Luízes, o. Luiz Alberto Garcia - que infelizmente não pôde estar
presente  hoje  -  que,  talhado  pelo  espírito  diplomático  do  pai,  sucedeu  com
propriedade o trabalho no comando do grupo; e esse jovem que aqui nos honra com
a sua presença, Luiz Alexandre Garcia, que nos brinda com a reafirmação de que são
os valores cultivados pela Algar que a farão chegar ainda mais longe e continuar
sendo orgulho para sua cidade natal, a nossa querida Uberlândia. Para a sua, para a
nossa cidade, Luiz Alexandre. Tenho certeza de que, por tudo que vocês têm feito de
brilhantismo, essa empresa haverá de trazer sucesso sempre grande, através de tudo
aquilo que é cultivado dentro dela.

Neste  momento,  aproveito  também  para  cumprimentar  toda  a  equipe  de
funcionários da Algar Telecom, e o faço na pessoa desse fantástico presidente, Divino
Sebastião de Souza, que participou das primeiras implantações de telefonia móvel no
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interior de Minas Gerais e que, com toda a sua experiência, contribui e muito para o
fortalecimento do grupo.

Portanto, meus amigos, assim como há 10 anos comemoramos aqui mesmo nesta
Casa o cinquentenário da CTBC, não é só o passado de sucesso que queremos
celebrar, mas também e principalmente sua visão de futuro e o compromisso de servir
à  nossa  gente.  Compromisso esse já  estampado  por  Alexandrino  que  dizia:  “Fui
tomando gosto e trabalhando”. Não era bem a telefonia. Era servir à região. Essas
palavras  resumem  muito  bem  o  motivo  desta  homenagem  que  ora  prestamos.
Parabéns, Algar Telecom.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o deputado Ivair Nogueira, representando o presidente

da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega ao presidente
executivo  do  Grupo  Algar,  Sr.  Luiz  Alexandre  Garcia,  e  ao  presidente  da  Algar
Telecom, Sr. Divino Sebastião de Souza, de placa alusiva a esta homenagem. A placa
a ser entregue contém os seguintes dizeres: (- Lê:) “Um dos pilares que possibilitaram
os  grandes  avanços  da  humanidade  nos  últimos  tempos,  o  sistema  de
telecomunicações  tem  passado  por  importantes  transformações  tecnológicas  no
mundo. Atenta a essa realidade, a Algar Telecom ocupa um lugar de destaque nesse
ramo, no cenário nacional,  oferecendo serviços de telefonia fixa e móvel,  internet,
comunicação e processamento de dados, TV por assinatura e videoconferência, entre
outros. Ser uma empresa 100% brasileira, que prima pela qualidade do atendimento
ao usuário e pela inovação constante, com foco na sustentabilidade: esse é o maior
diferencial dessa prestigiosa organização. Ao completar 60 anos de história, a Algar
Telecom recebe justa homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais por sua
relevância para o desenvolvimento do Estado e do País.”

O presidente - Gostaria de convidar os deputados Luiz Humberto Carneiro e Dilzon
Melo e a deputada Liza Prado a participarem dessa grande homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Luiz Alexandre Garcia

Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de justificar a ausência do
nosso presidente Luiz Alberto Garcia, que está se recuperando de uma cirurgia no
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joelho.  Ele  colocou  uma  prótese  no  joelho  do  lado  direito  e,  infelizmente,  está
impossibilitado de viajar por esses dias.

É uma grande honra estarmos aqui hoje. Não vou repetir nominalmente todas as
autoridades presentes,  mas não posso deixar de agradecer  ao Exmo. Sr.  1º-vice-
presidente  da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Ivair  Nogueira,  por  presidir  esta
reunião solene, que tanto nos honra, ao homenagear uma empresa mineira; o meu
querido amigo, deputado Luiz Humberto Carneiro, grande líder, não só aqui, em Belo
Horizonte,  mas  também  no  nosso  querido  Triângulo  Mineiro,  na  nossa  querida
Uberlândia, e autor do requerimento que deu origem a esta reunião. Muito obrigado,
deputado Luiz Humberto Carneiro. Aceite os agradecimentos de todo o grupo e de
toda a família Algar.  Cumprimentamos o nosso querido Dr. Olavo Machado Júnior,
presidente da Fiemg, representando aqui toda a indústria mineira; e representando as
mulheres do nosso Estado e do nosso Brasil, a nossa querida deputada Liza Prado,
muito obrigado pela presença.

Agradeço  a  presença  da  tia  Eleuza  Garcia  Melgaço,  a  Eleuzinha,  o  Caio,
representante de todos os nossos acionistas. Esta Câmara nos lembra muito o tio
Waldir Melgaço - não é tia Eleuza? - que já foi membro e tanto nos honrou como
membro desta Casa.  Cumprimento também o Divino e,  na pessoa dele,  todos os
executivos do Grupo Algar, todos os associados da Algar Telecom. Eu não poderia
deixar de cumprimentar o nosso cônsul de Portugal em Belo Horizonte, Dr.  André
Sopas de Mello Bandeira.

Dr. André, nós estamos hoje homenageando uma família de imigrantes portugueses
que  veio  para  o  Brasil  no  início  do  século  passado.  Mais  ou  menos  na primeira
década, 1910, 1911, o nosso bisavô José Alves Garcia cruzou o Atlântico e veio para
Brasil  em busca de emprego.  O destino fez com que ele  ficasse em Uberlândia.
Depois de dois anos, ele voltou a Portugal, buscou o fundador do Grupo Algar, meu
avô, Alexandrino Garcia, e iniciou, há 85 anos, essa empresa que hoje está em todo o
Brasil. Não podemos falar da Algar Telecom sem antes mencionar o Grupo Algar. O
Grupo Algar tem 85 anos de existência. Iniciamos os nossos trabalhos, com um horta
cultivada pela nossa avó portuguesa, Sra. Josefina, que trouxe, de Portugal sementes
de couve, porque ela queria trazer o sustento de sua família. Desde lá, começamos a



583
____________________________________________________________________________

trabalhar incansavelmente, formando o Grupo Algar,  que atua em todo o território
nacional, em quatro setores distintos: telecomunicações, TI, agronegócios, turismo. E
outra divisão de serviços, que abrange empresa de segurança e empresa de aviação
executiva. Este ano, é com muito orgulho que anunciamos a internacionalização do
grupo com a nossa presença na Colômbia, na Argentina e no Chile.

Esses 25 mil associados que estão hoje no Brasil e na América Latina, há 60 anos,
constituíram a Algar Telecom. E, como foi muito bem lembrado pelo nosso deputado
Luiz Humberto, a Algar Telecom nasceu de um sonho de um empreendedor português
de alma brasileira que queria fazer com que o interior se comunicasse com a capital
do Brasil, que naquele momento era a cidade do Rio de Janeiro.

Não tínhamos naquela época o Sistema Telebras, que fez a Telemig, a Telesp e a
Telerj.  Tínhamos  a  CTB,  que  era  a  Companhia  de  Telefones  do  Brasil.  O  nosso
fundador, comendador Alexandrino Garcia, procurou a presidência da CTB, que foi
clara ao dizer que o Brasil não tinha como prioridade levar a comunicação para o
interior. Naquele momento a prioridade era para fazermos telecomunicações somente
nas capitais.

Então,  um sonho de um homem fez a  interligação de Uberlândia  com Ribeirão
Preto, e, com isso, conseguimos fazer com que a CTBC de então, que hoje é a Algar
Telecom, pudesse se interligar com o Brasil e com a nossa capital, que era o Rio de
Janeiro. Durante toda a nossa existência sempre soubemos trabalhar com recursos
escassos,  porque  gerir  recursos  escassos  é  uma  das  habilidades  necessárias  e
essenciais para a sobrevivência de uma empresa e para a sua perpetuação por mais
de 60 anos. E 60 anos são pelo menos três gerações de executivos e de pessoas que
passam pela empresa.

A inovação também foi algo sempre presente nos desafios das nossas empresas. A
Algar Telecom, poucos sabem, foi quem originou no Brasil  o sistema pré-pago na
telefonia celular. Na época, fizemos um bench marking com a PT, a Portugal Telecom,
que já tinha esse tipo de serviços, e o implementamos no Rio de Janeiro, na ATL,
empresa que bateu o recorde de vendas de telefone celular no Brasil  e talvez no
mundo, quando vendemos 200 mil telefones num final de semana, de sábado para
domingo.  Implementamos  lá,  então,  o  sistema  de  telefonia  pré-pago,  que  hoje
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representa  80% dos  telefones  no  Brasil.  A inovação  também  esteve  presente  na
primeira interligação de duas centrais telefônicas utilizando fibra óptica e assim por
diante.

Nossa empresa, senhoras e senhores, teve a oportunidade de conviver em todos os
momentos  das  telecomunicações  do  Brasil.  Nascemos  antes  da  estatização  e
superamos o momento de estatização das telecomunicações no Brasil.

Tive a oportunidade de conversar com a TV Assembleia, que indagou como a CTBC
conseguiu sobreviver a esse período. Digo que ela sobreviveu a esse período da
mesma forma que ela sobrevive hoje, que é tratando bem seus clientes. Prover um
sorriso  no  rosto  e  bons  serviços  para  nossos  clientes  é  a  forma  de  garantir  a
perenidade  dos  nossos  negócios.  Hoje  estamos  competindo  em  um  mercado
globalizado.  Tivemos  de  reinventar  a  nossa  empresa.  Isso  não  foi  nada  fácil.
Imaginem que vivíamos num momento,  do qual  poucos se lembram, em que era
necessário pagar  adiantado e esperar  pelo menos 12 meses para  se instalar  um
telefone.  Quando  esse  monopólio  foi  quebrado,  e  trabalhamos  fortemente  para
incentivar a privatização das telecomunicações, tivemos de reinventar principalmente
o nosso modo de pensar para que tivéssemos mais agilidade para transformar uma
empresa, naquela época composta somente por engenheiros, em uma empresa que
visasse,  sobretudo,  atender  o  seu  mercado  e  os  seus  clientes  da  melhor  forma
possível.

Mas o que nos trouxe até aqui? São algumas coisas atemporais. Em primeiro lugar,
a  valorização dos nossos clientes  e  dos nossos associados.  Nossos clientes  nos
trazem receita, e nossos associados, que são uma forma carinhosa de chamar os
nossos funcionários, nos trazem produtividade. Além disso, o espírito empreendedor,
porque temos de continuar empreendendo sempre, seja em situações adversas, seja
em situações inovadoras. É isso que pregamos e esperamos dos 25 mil associados
do Grupo Algar: a busca constante pela inovação e a crença no nosso país.

Gostaria de ressaltar que o Grupo Algar nunca enxergou crises ou dificuldades no
Brasil.  Já  passamos  por  momentos  os  mais  diversos  possíveis,  mas  sempre
acreditando neste país e investindo para o nosso desenvolvimento, com ética acima
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de  tudo.  Temos  a  certeza  de  que somente  uma empresa  ética  poderá  plantar  e
cultivar seus frutos para o futuro.

E quando olhamos para o futuro? Hoje somos uma empresa com presença em todo
o território nacional. Temos mais de 1,2 milhão de telefones fixos, mais de 1 milhão de
clientes celulares, mais de 500 mil acessos de banda larga de alta velocidade sendo
entregues  aos  nossos  clientes  pela  alta  tecnologia  de  fibras  ópticas  e  mais  de
13.000km de fibras ópticas interligando várias cidades do Centro-Oeste e do Sudeste
do  Brasil.  Estamos  presentes  em  mais  de  188  localidades.  Sem  dúvida  alguma,
duplicaremos  nossa  empresa  nos  próximos  cinco  anos.  Essa duplicação  significa
atingirmos o dobro das cidades nas quais estamos presentes hoje. Isso exigirá um
trabalho muito mais aperfeiçoado e arrojado de nossa equipe.

O que nos levará ao futuro são também atributos atemporais. Gostaria de destacar
esses atributos. Um deles é a geração de valor para a sociedade na qual estamos
inseridos, porque as telecomunicações têm um papel fundamental na promoção do
desenvolvimento das regiões onde está presente. Costumo dizer que a comunicação
democratizou o mundo. Foi  por  meio das comunicações que tivemos a queda do
Muro de Berlim. O grande fenômeno que temos, a internet, está democratizando o
conhecimento. Hoje alunos que estão na Amazônia ou em qualquer lugar do País, se
tiverem  acesso  à  internet,  terão  acesso  ao  conhecimento  e  à  possibilidade  de
estudar.

Outros atributos: vanguarda tecnológica, qualidade e inovação estarão presentes;
proximidade cada vez maior com os nossos clientes, porque somente com clientes
satisfeitos poderemos desenvolver e fazer crescer a nossa empresa; parceria com os
nossos  fornecedores,  porque  o  que  fazemos  é  simplesmente  interconectar  a
tecnologia  que  temos  dos  nossos  fornecedores  transformando-a  em  produtos  e
serviços; e, sem dúvida alguma, um bom relacionamento com a Anatel, nosso órgão
regulador, e um bom relacionamento com os Poderes Executivo e Legislativo.

Deputado Luiz Humberto Carneiro, 10 anos passam muito rápido. Parece que foi
outro  dia  que  estávamos  aqui  na  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais
comemorando os nossos 50 anos. Estamos aqui hoje celebrando os nossos 60. Se
depender de toda a nossa equipe, aqui viremos para celebrar os nossos 100 anos,
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trabalhando para o desenvolvimento desta pátria maravilhosa, do nosso Brasil. Muito
obrigado por esta homenagem e pela presença de todos.

Palavras do Sr. Divino Sebastião de Souza
Exmo. Sr. Presidente desta reunião, deputado Ivair Nogueira, vice-presidente desta

Casa, na pessoa de quem saúdo toda a Mesa, já nomeada. Gostaria de fazer uma
referência especial ao nosso excelentíssimo deputado Luiz Humberto Carneiro, autor
desta nossa homenagem.

O Luiz Alexandre já teceu todos os comentários sobre a Algar Telecom, mas como
executivo desta empresa há 37 anos, ou seja, mais da metade da sua história, não
poderia deixar de aproveitar esta oportunidade concedida pelo protocolo desta Casa
para, em nome de todos os executivos e associados - é como chamamos os nossos
trabalhadores  e  funcionários  -  e,  por  que  não,  em  nome  dos  nossos  clientes  e
parceiros, agradecer a esta Casa a homenagem prestada a nossa empresa. Uma
Casa  de  leis  que  representa  todo  o  povo  de  Minas  Gerais,  vários  clusters  de
desenvolvimento  do  nosso  Estado,  que  reconhece  uma  empresa  genuinamente
brasileira e mineira, que passou por tantos reveses na área de telecomunicações.
Passamos por um momento da estatização das telecomunicações, quando foi criado
o  Sistema  Telebras,  e  permanecemos  privados.  Não  porque  o  governo  assim  o
queria,  mas porque nossos clientes  e legisladores na época não quiseram que a
empresa fosse estatizada, pelos bons serviços que prestávamos.

Esse DNA da Algar Telecom não é de agora, mas nasceu com o fundador, como o
Luiz explicou. É isso o que nós, associados e executivos, trazemos. Portanto, muito
obrigado,  é  uma  honra  muito  grande  estar  nesta  Assembleia  recebendo  esta
homenagem. Digo isso porque sou prova viva do respeito que os acionistas desta
empresa têm para com as pessoas. E quando digo “para com as pessoas”,  estou
dizendo  para  com  os  executivos,  para  com  os  nossos  associados,  para  com  os
nossos parceiros - está aqui o Fernando, do BDMG, grande parceiro que nos ajudou
bastante -, nossos parceiros de instituições financeiras, que sabem do respeito que
temos no tratamento e no relacionamento com todos. Isso é muito importante para
dar esse vigor e transmitir o DNA de atendimento e relacionamento. Exigimos na hora
de uma contratação que as pessoas que vêm trabalhar conosco, que o talento que
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vem  trabalhar  conosco  goste  de  gente.  Ele  não  precisa  apenas  de  entender  de
telecomunicações, ele tem de gostar de gente, porque trabalhamos com tecnologia a
serviço das pessoas.  Se nossos colaboradores,  se nossos associados,  que estão
prestando  serviço  de  telecomunicações  com  a  mais  alta  tecnologia,  com  fibras
ópticas, com GPON, não se colocarem no lugar dos clientes na hora de prestar um
serviço, não adianta nada termos alta tecnologia, não adianta sermos pioneiros em
muitas áreas como somos. É preciso se colocar no lugar do cliente.

É  por  isso,  deputado  Luiz  Humberto,  que  agradecemos  mais  ainda  o
reconhecimento  desta  Casa,  porque  nós,  executivos  e  associados,  nos  sentimos
bastante  homenageados,  bastante  honrados,  e  tenho  certeza  de que  também os
nossos clientes se sentirão felizes, porque também sabem qual é a empresa com
quem  se  relacionam.  Neste  momento,  portanto,  falo  em  nome  de  todos,
especialmente  daqueles  que  agora  estão  em  algum  lugar  da  Algar  Telecom
trabalhando para que nossos serviços sejam os melhores. Agradeço imensamente,
mais  uma vez,  a esta Casa,  não deixando de mencionar  os  deputados da nossa
região, que com certeza nos conhecem muito mais de perto, Elismar Prado e Liza
Prado. Agradeço muito a esta Casa, e quero realmente dizer que estamos com toda
energia  e  disponibilidade  para  viver  os  próximos  60  anos.  Pedindo  aparte  neste
protocolo,  quero aproveitar  para agradecer aos nossos acionistas a confiança que
depositam em nós, executivos, e em nós, associados. Agradeço ao Luiz Alexandre e
aos acionistas presentes. Muito obrigado a todos.

Palavras do Presidente
Meu caro amigo, Divino Sebastião de Souza, presidente da Algar Telecom; meu

caro amigo Luiz Alexandre Garcia, presidente executivo do Grupo Algar; meu caro
amigo Marcelo de Souza e Silva, secretário municipal de Desenvolvimento de Belo
Horizonte, representando o prefeito municipal Márcio Lacerda; meu caro amigo André
Sopas de Mello Bandeira, cônsul de Portugal em Belo Horizonte; meu caro amigo,
grande e competente executivo Olavo Machado Júnior, presidente da Fiemg, um dos
responsáveis pelo grande desenvolvimento de Minas, nessa parceria, nesse trabalho
de inteligência. Mesmo numa época de grandes dificuldades, com muita competência
você tem conduzido  a  Fiemg de forma a orgulhar  os  mineiros,  especialmente  os
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empresários. Caro amigo e irmão Dilzon Melo,  1º-secretário  desta Casa;  amiga e
deputada Liza Prado, deputado Wander Borges. Na pessoa da deputada estadual
Liza Prado e da Sara, esposa do nosso amigo Luiz Humberto Carneiro, cumprimento
as  mulheres  que  muito  nos  honram  com  a  presença  nesta  grande  noite  de
homenagem.

Cumprimento  esse  amigo,  o  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  essa  pessoa
simples. Ele chegou a esta Casa com muita sabedoria, inteligência e, comendo pelas
beiradas, hoje é o grande líder da Assembleia, o grande líder do governo do Estado.
Apesar de ele não nos atender em todas as solicitações, ninguém consegue ficar com
raiva do Luiz Humberto, pois ele tem uma maneira especial de nos tratar desde o dia
em que chegou. Por isso, o Triângulo Mineiro se sente orgulhoso de ter uma bancada
tão fortalecida, com a presença da Liza Prado, do Elismar Prado, do Luiz Humberto
Carneiro e demais deputados que representam a região. Luiz, temos realmente uma
grande  admiração  por  você,  pois  veio  do  Triângulo  e  proporcionou  um  grande
ensinamento para todos na Assembleia Legislativa.

Conversava com meu amigo, presidente desta Casa,  jovem e talentoso político,
deputado Dinis Pinheiro, que é um irmão do deputado Luiz Humberto Carneiro. Ele
ficou  muito  triste  por  não  poder  presidir  esta  reunião,  mas  pediu  que  eu  fosse
portador de um abraço especial a uma empresa tão importante no contexto mineiro.

Antes  do  discurso,  lembro  que  homenagear  é  importante.  O  Luiz  buscou  uma
empresa de tamanho significado para o contexto de Minas Gerais e do Brasil, um
exemplo que muitos não conhecem, não sabem da tradição, da competência, do que
a  empresa  representa.  Uma  homenagem  como  esta  é  o  momento  oportuno  de
mostrar para Minas Gerais, para o Brasil o orgulho que temos de homenageá-los e tê-
los aqui nesta noite.

Homenagear  é importante,  mas ser  homenageado também é.  Ontem à noite,  a
Assembleia Legislativa, na pessoa do nosso líder, o deputado Dinis Pinheiro, nosso
presidente, também foi homenageada na Câmara Municipal de Belo Horizonte numa
sessão  superlotada,  com a  presença de  44  deputados,  com quórum  absoluto.  O
deputado Dinis Pinheiro ficou muito emocionado porque recebeu uma homenagem
como personalidade política por tudo que vem desenvolvendo nesta Casa, não só
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pelas  iniciativas,  dando  liberdade  aos  deputados  para  fazer  um  trabalho  de
interiorização,  buscando  o  melhor  para  Minas  Gerais.  De  certa  forma,  ele  foi  o
responsável  por  alguns  projetos  de  fundamental  importância  que  estão  mudando
dentro do contexto a nossa economia. Dentro da Lei Robin Hood, tirou um pouco dos
municípios  ricos  e  deu aos municípios  mais  pobres,  possibilitando a  liberação de
recursos importantes. Às vezes R$50.000,00 para Uberlândia não significa nada, mas
R$50.000,00 por mês para um município pequeno, no final de quatro anos representa
muito. Ele também foi o autor do projeto Assine + Saúde, que hoje está sendo muito
discutido, e de vários outros projetos, como o projeto do Barroco. Hoje o deputado
Dinis  Pinheiro é um dos políticos com maior reconhecimento no Estado de Minas
Gerais. Hoje, quando viajamos pelo interior, com ou sem a presença dele, vemos que
esta  Casa está  desempenhando um papel  que é  reconhecido  pelo  povo  mineiro,
porque, à sua frente, temos um jovem com larga experiência, o nosso presidente,
deputado Dinis Pinheiro. Ele me pediu que agradecesse publicamente a homenagem
que a Assembleia recebeu ontem na Câmara. A homenagem foi para o deputado
Dinis  Pinheiro,  mas  nós,  da  Assembleia,  também  nos  sentimos  homenageados.
Agradecemos à câmara de Belo Horizonte essa grande iniciativa.

É com grande satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
presta esta homenagem à Algar Telecom, por ocasião dos 60 anos de sua fundação.
Nascida na cidade de Uberlândia, a empresa tem hoje projeção nacional, prestando
serviços  relevantes  a  1  milhão de clientes  dos  Estados  de Minas Gerais,  Rio  de
Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Distrito Federal.

O sucesso desse empreendimento genuinamente brasileiro certamente se deve à
preservação dos valores presentes no  momento  de  sua fundação.  Nascida  sob a
égide da inovação e da sustentabilidade, vem pautando suas ações por esses ideais
até os nossos dias. Suas origens remontam a 1954, quando a Telefônica Teixeirinha
foi transformada na Companhia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC. Mais
tarde,  a  CTBC  foi  rebatizada  Algar,  com  a  junção  das  sílabas  do  nome  de  seu
fundador, Alexandrino Garcia. Seu objetivo era ligar a região do Brasil central a todo o
País, apostando no potencial de uma região até então desconhecida pela maioria dos
nossos empresários. Sua trajetória, desde o início, foi marcada pela incorporação de
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tecnologia  de  ponta  em  seus  produtos  e  serviços,  dotados  simultaneamente  de
qualidade e inovação constantes. Fazendo jus ao pioneirismo desse hábil empresário,
nos anos que se seguiram, pautou sua expansão na valorização do ser humano, na
integridade e na transparência. O herdeiro de Alexandrino Garcia, o engenheiro Luiz
Alberto Garcia, dono de igual dinamismo e competência, vem promovendo a geração
de empregos dentro de um comprometimento com a responsabilidade social. Marca
sua ação à  frente  do  grupo a  valorização dos talentos  de  seus colaboradores,  o
respeito aos investidores,  o zelo por  sua reputação empresarial  e  uma inabalável
crença no futuro.

A Algar foi a primeira a implantar a telefonia celular no interior do Brasil, ainda em
1993. Dois anos mais tarde, em outro passo ousado, incorporou a TV por assinatura
em seu portfólio, passando a oferecer os serviços aos seus clientes de Uberlândia e
de  Araguari.  Na  década  de  1990  também  realizou  grandes  investimentos  em
infraestrutura,  especialmente  em  redes  de  fibra  óptica  e  multimídia.  A virada  do
milênio testemunhou a expansão de seus serviços, cada vez mais variados, a todo o
território nacional, sendo uma das primeiras empresas do País a prestar os serviços
de  celular  pré-pago,  de  telemedicina  e  de  tecnologia  de  reconhecimento  de  fala.
Atualmente, a Algar,  além da telefonia fixa e celular,  oferece serviços de internet,
comunicação  de  dados,  TV  por  assinatura,  data  center,  cloud  computing,
videoconferência, gerenciamento de redes e segurança.

Todo o grupo reflete a pujança e a força do interior, onde se constrói o Brasil com
que todos sonhamos, gerando empregos e riqueza. Foi essa crença em nosso país,
aliada ao compromisso com a qualidade, que lhe rendeu mais de seis dezenas de
prêmios, entre eles o do Guia Exame de Sustentabilidade 2013, o de Empresa Mais
Sustentável do Setor de Telecomunicações e o Best Inovador 2013.

É então que, com muita justiça, prestamos homenagem a esta notável empresa
que,  ao  procurar  incessantemente  a  satisfação  de  seus  clientes,  promove  o
desenvolvimento econômico e social. Que o desempenho da Algar Telecom, símbolo
da força do empresariado mineiro, sirva de exemplo a outros empreendedores e siga
contribuindo  para  o  crescimento  de  Minas  e  do  Brasil.  Parabéns,  deputado  Luiz
Humberto Carneiro. Parabéns, todos os presentes. Muito obrigado.
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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 segunda-feira, dia 12, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/4/2014
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes,  Fabiano  Tolentino  e  Paulo  Guedes,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Fabiano
Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a
reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  Passa-se à  1ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação do Plenário. Na fase de discussão, o Projeto de Lei nº 4.703/2013 no 1º
turno é convertido em diligência à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento,  atendendo-se  a  requerimento  do  relator  deputado  Romel  Anízio,
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,  é  aprovado,  em  turno  único,  por
unanimidade, o Projeto de Lei nº 5.004/2014 (relator: deputado Inácio Franco), que
recebeu parecer  por  sua aprovação.  Retiram-se do recinto os  deputados Fabiano
Tolentino  e  Paulo  Guedes.  O  presidente  suspende  a  reunião.  Às  15  horas  e  15
minutos são reabertos os trabalhos. Registra-se a presença dos deputados Antônio
Carlos Arantes, Doutor Wilson Batista (substituindo o deputado Fabiano Tolentino, por
indicação da Liderança do BTR) e Tadeu Martins Leite (substituindo o deputado Paulo
Guedes, por indicação da Liderança do MSC). Após discussão e votação nominal, é
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aprovado, em turno único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 5.008/2014 (relator:
deputado Romel Anísio) com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
que recebeu 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.
Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes
requerimentos:

- nº 9.688/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, a implantação do novo Plano de Cargos
e Salários e a abertura de concurso público na Empresa de Pesquisa Agropecuária
de Minas Gerais - Epamig;

- nº 9.689/2014, do deputado Paulo Guedes, em que solicita seja encaminhado ao
Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de
informações  acerca  da  relação  das  terras  devolutas  do  Alto  Rio  Pardo,  nas
proximidades dos Municípios de Taiobeiras, São João do Paraíso e Indaiabira;

-  nº  9.690/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para
regulamentar e operacionalizar, com urgência, o Cadastro Ambiental Rural - CAR;

-  nº  9.691/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente da Emater -  MG pedido de informação sobre como a
empresa pretende participar da assistência técnica aos agricultores familiares na sua
inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR;

- nº 9.692/2014, dos deputados Antônio Carlos Arantes e Romel Anízio, em que
solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido
de providências para agilizar a realização de concurso público para a Emater-MG,
dos cargos de extensionista agropecuário e de bem-estar social,  administrativos e
serventes, em número adequado à demanda de serviço da instituição;

-  nº 9.693/2014, dos deputados Antônio Carlos Arantes e Romel Anízio, em que
solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido
de providências para agilizar a análise e a aprovação do Plano de Cargos, Salários e
Carreiras da Emater - MG;

- nº 9.694/2014, dos deputados Paulo Guedes e Antônio Carlos Arantes, em que
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solicitam  seja  encaminhado  ao  presidente  da  Emater-MG pedido  de  informações
sobre a razão da ausência de representante da direção dessa empresa na audiência
pública de 19/3/2014, que teve por finalidade dar continuidade aos debates referentes
às questões do plano de carreira, inclusive a perspectiva de sua aprovação, e da
realização de concurso público;

- nº 9.695/2014, do deputado Mário Henrique Caixa, em que solicita seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  assuntos  correlatos  à  cafeicultura
mineira,  em  especial  o  Projeto  de  Lei  nº  4.703/2013,  que  dispõe  sobre  a
obrigatoriedade de fazer constar nos rótulos das embalagem de café comercializado
no Estado informação sobre a espécie vegetal de que se compõe o produto;

- nº 9.696/2014, dos deputados Paulo Guedes e Antônio Carlos Arantes, em que
solicitam seja encaminhado à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão pedido
de informações, consubstanciadas em relatório, a ser enviado pelo grupo de análise
técnica do Plano de Cargos, Salário e Carreira da Emater-MG acerca do andamento
dos trabalhos;

-  nº  9.697/2014,  dos  deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Luiz  Henrique  e  da
deputada  Liza  Prado,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  para  debater,  em
audiência pública, a importação de frutas do Equador, em especial a banana;

-  nº  9.698/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda pedido de providências para dar
tratamento  equivalente  ao  do  produtor  artesanal  ao  produtor  de  queijo  minas
artesanal comercializado por meio de entrepostos de maturação, também chamados
de "centros de qualidade do queijo" (estabelecimentos geridos por produtores com a
finalidade de adequação sanitária do produto sem que haja qualquer beneficiamento
ou processo industrial);

- nº 9.699/2014, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja realizada visita
da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  à  ExpoZebu-2014,  no
Município  de  Uberaba,  no dia 3  de maio do corrente ano,  para participar  da sua
abertura oficial. 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 maio de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Inácio Franco - Antonio Lerin.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/5/2014

Às  9h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento Rodrigues e Cabo Júlio, membros da supracitada comissão. Está presente,
também, o deputado Dalmo Ribeiro Silva. 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 civis da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil
de Juiz de Fora, pela participação em operação que culminou na maior apreensão de
drogas  em  Juiz  de  Fora,  nos  termos  do  Requerimento  nº  6.980/2014,  e  pela
participação em operação que culminou na prisão de traficante e na apreensão de
drogas,  nos  termos  do  Requerimento  nº  7.644/2014.  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 de Casa Civil e de Relações Institucionais (23/4/2014 e 1°/5/2014); e dos
Srs. Cylton Brandão da Matta, ex-chefe da Polícia Civil de Minas Gerais (23/4/2014);
Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário  de Estado de Defesa Social (1°/5/2014); e
Oliveira Santiago Maciel, chefe da Polícia Civil (1°/5/2014). A presidência interrompe
os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Sheila Aparecida Pedrosa de
Mello Oliveira , delegada regional da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Juiz de
Fora; Patrícia Ribeiro de Souza Oliveira, delegada titular da Delegacia Especializada
de Repressão a Roubos e Drogas da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Juiz
de Fora; e dos Srs. José Walter da Mota Matos, chefe do 4º Departamento de Polícia
Civil de Juiz de Fora; Marco Aurélio Braz Esteves, inspetor regional da 1ª Delegacia
Regional de Polícia Civil de Juiz de Fora; Leonardo Soares Siqueira, investigador de
polícia da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Juiz de Fora; Marcelo Mattola de
Resende, investigador de polícia da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Juiz de
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Fora; Alexandre Soares, investigador de polícia da 1ª Delegacia Regional de Polícia
Civil de Juiz de Fora; Marco Aurélio Santiago, investigador de polícia da 1ª Delegacia
Regional de Polícia Civil  de Juiz de Fora; Paulo Rogério da Silva, investigador de
polícia da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Juiz de Fora; Guilherme Augusto
do Valle, investigador de polícia da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Juiz de
Fora;  Rafael Ramos dos Santos, escrivão de polícia da 1ª Delegacia Regional de
Polícia  Civil  de  Juiz  de  Fora,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A
presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Sargento  Rodrigues,  autor  do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A
presidência retoma os trabalhos ordinários  da reunião.  Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação nominal, é aprovado,
em  turno  único,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.733/2013  (relator:  deputado  Lafayette  de
Andrada), que recebeu parecer por sua aprovação, votando “sim” os deputados João
Leite,  Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio  e  não  se  registrando  voto  contrário.
Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  é  rejeitado  o  Requerimento  n°
7.726/2014, e são aprovados os Requerimentos nºs 7.741 a 7.744/2014. 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, todos do deputado Sargento Rodrigues:

- nº 9.832/2014, em que solicita seja encaminhado ao Comando do 22° Batalhão da
Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que  os  trechos  dos
depoimentos das Sras. Silvana Goulart  Carvalho e Patrícia Goulart  Cardoso feitos
durante  a  9ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em
29/4/2014, sejam publicados na página da internet e no boletim interno do batalhão e
sejam lidos no início de cada turno de trabalho;

- nº 9.833/2014, em que solicita seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia
Militar de Minas Gerais pedido de providências para que os trechos dos depoimentos
das Sras. Silvana Goulart Carvalho e Patrícia Goulart Cardoso feitos durante a 9ª
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Reunião Extraordinária  da  Comissão de Segurança Pública,  em 29/4/2014,  sejam
publicados  na  página  da  PMMG  na  internet  como  forma  de  agradecimento  e
enaltecimento do trabalho diuturno realizado pela corporação;

- nº 9.834/2014, em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência
pública, o cumprimento de penas com a utilização de tornozeleiras, bem como sua
eficácia,  formas  de  aperfeiçoamento  e  atuais  falhas,  considerando  as  últimas
ocorrências de fugas em Belo Horizonte e região metropolitana, seja por ruptura dos
aparelhos, seja por demora na comunicação à Polícia Militar.

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 maio de 2014.
João Leite, presidente - Luzia Ferreira - Sebastião Costa.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/5/2014
Às  14h42min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo  o  deputado  Braulio  Braz,  por  indicação  da  liderança  do  BTR)  e  os
deputados Almir Paraca e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada comissão.
Está presente, também, o deputado Wander Borges. Havendo número regimental, o
presidente, deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do deputado Almir Paraca, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições  que dispensam a apreciação do Plenário.  Após  discussão  e  votação
nominal, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 5.001/2014 com a Emenda
nº 1, votada em separado (relator: deputado Almir Paraca), que recebeu parecer por
sua aprovação com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, votando
“sim” a deputada Luzia Ferreira e os deputados Almir Paraca e Dalmo Ribeiro Silva e
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não se registrando voto contrário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados  os  Requerimentos  nºs  7.747  e  7.748/2014.  Submetido  a  discussão  e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.735/2013.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Anselmo José Domingos - Duarte Bechir.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 7/5/2014
Às  19h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Paulo  Lamac,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelo  membro  da  comissão
presente.  A presidência informa que a reunião se destina a debater  a mobilidade
urbana no Bairro Santa Efigênia em razão das alterações no trânsito da avenida Mem
de Sá e a deliberar  sobre proposições da comissão.  A presidência interrompe os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria Alves Máximo, presidenta
de honra da Associação Comunitária e Cultural Santa Efigênia e Adjacência; Leda
Maria Ávila Silva, vice-diretora da Escola Municipal Santos Dumont, representando a
Sra.  Hellen Cláudia  Mendes Brandão,  diretora da referida escola;  e os  Srs.  José
Henrique de Oliveira Neto, gerente de Licenciamento Urbanístico, representando o Sr.
Elson Matos Costa, secretário municipal de Administração Regional Municipal Leste;
Humberto Tomicioli, analista técnico de trânsito da Regional Leste, da Gerência de
Ação Regional Nordeste/Leste, representando o Sr. Ramon Victor Cesar, presidente
da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - Bhtrans; José Januário da
Silva  Souza,  gerente  de  Atividades  Especiais  de  Trânsito,  representando  o  Sr.
Cleunício Alves Ferreira, comandante da Guarda Municipal de Belo Horizonte; Carlos
Antônio Outeiro, presidente da Associação Comunitária e Cultural Santa Efigênia e
Adjacência;  Valdir  Luiz  Cardoso,  taxista;  Generino  Alves  Pereira,  presidente  do
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Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  -  Consep;  Jaderson  Lourenço,
presidente  do  Conselho  Municipal  Urbano  -  Comurb  -  ,  Regional  Leste;  José
Raimundo  da  Silva,  presidente  da  Associação  Comunitária  Edgard  Werneck,  do
Bairro Horto; Marcelo Costa Sena, assessor parlamentar do vereador Bruno Miranda,
de  Belo  Horizonte,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,
deputado Paulo Lamac, 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, 9 de maio de 2014.
Paulo Lamac, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.000/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
instituir o Dia da Sukyo Mahikari, a ser comemorado no dia 27 de fevereiro.

Publicada no  Diário do Legislativo de 14/3/2014,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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 5.000/2014 de instituir o Dia da Sukyo Mahikari,  a ser

comemorado, anualmente, no dia 27 de fevereiro.
A proposição  prevê,  em  seu  art.  2º,  que  as  comemorações  ocorrerão  com  a

realização de eventos, palestras, seminários, exposições e atividades relacionadas à
cultura  e  às  tradições  da  Sukyo  Mahikari;  e,  no  art.  3º,  assegura  o  apoio  das
autoridades constituídas aos organizadores da programação.
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Em sua justificação, o autor do projeto esclarece que a arte mahikari é uma prática
de origem japonesa que visa contribuir  para o aprimoramento do ser humano por
meio da evidenciação dos valores espirituais, sociais, do meio ambiente e culturais,
que gravitam em torno de suas atividades.

Na análise jurídica, é importante destacar que a Constituição da República, em seu
art.  22, relaciona as matérias de interesse nacional,  sobre as quais cabe à União
legislar privativamente; no art. 30, prevê a competência dos municípios para tratar de
assuntos  de  interesse  local  e  suplementar  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, é preciso considerar que não cabe ao Legislativo,  por meio de norma
legal, autorizar o Poder Executivo a realizar atividades relacionadas com a data que
se pretende instituir, nem criar obrigação para suas autoridades. A organização e o
funcionamento da administração pública cabem, privativamente, ao governador, 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.

À vista dessas considerações, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo
nº 1, que tem como finalidade corrigir as impropriedades apontadas.

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

do Projeto de Lei nº 5.000/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui o Dia da Sukyo Mahikari.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia da Sukyo Mahikari, a ser comemorado, anualmente, no

dia 27 de fevereiro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Duilio de Castro - Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.155/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Olympia Formiga de Inclusão Esportiva e Formação do
Atleta, com sede no Município de Formiga.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  24/4/2014  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 5.155/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Olympia Formiga de Inclusão Esportiva e Formação do Atleta, com sede
no Município de Formiga.

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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O estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 19, parágrafo único, e 58, §
1º,  que  as  atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,
benfeitores  ou  equivalentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o
recebimento de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título; e, no art. 49,
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.

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

Projeto de Lei nº 5.155/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Duilio

de Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.160/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe institui o
dia 22 de setembro como o Dia sem Carros.

Publicada no  Diário do Legislativo de 25/4/2014,  a proposição foi  distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria em seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.160/2014 visa instituir o dia 22 de setembro como Dia sem

Carros,  com  os  objetivos  de  conscientizar  a  população  sobre  os  problemas  da
mobilidade urbana e suas possíveis soluções; valorizar atitudes compatíveis com o
desenvolvimento sustentável, com a proteção da qualidade do ar e com a prevenção
do efeito estufa; fomentar atividades educativas e culturais relacionadas à mobilidade
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urbana;  incentivar  a  utilização  de  transporte  público,  coletivo  e  alternativo  ao
automóvel e estimular novas medidas de gestão do tráfego urbano.

Em seu art. 3º, a proposição estabelece que podem ser realizadas parcerias com
governos municipais, empresas, associações, ONGs, escolas e entidades afins, com
o propósito de atender ao disposto nessa lei; no art. 4º, determina que o Dia sem
Carros não importará penalidade aos condutores que não aderirem à campanha; e o
art. 5º prevê que as despesas decorrentes da execução dessa lei correrão à conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Em  sua  justificação,  o  autor  do  projeto  enfatiza  sua  intenção  de  provocar  a
discussão  sobre  os  problemas  e  as  soluções  de  transporte  nos  grandes  centros
urbanos e sobre a dependência excessiva dos veículos automotores.

Na análise jurídica, é importante destacar que a Constituição da República, em seu
art.  22, relaciona as matérias de interesse nacional,  sobre as quais cabe à União
legislar privativamente; no art. 30, prevê a competência dos municípios para tratar de
assuntos  de  interesse  local  e  suplementar  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  duas  impropriedades  que  devem ser
sanadas.

Primeiro,  é  dispensável  a  autorização  dada  ao  Poder  Executivo,  no  art.  3º  do
projeto,  para realizar  parcerias  com governos  municipais,  empresas,  associações,
ONGs, escolas e entidades afins, visando à comemoração da data que se pretende
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instituir, uma vez que a celebração de convênio com entidade pública ou privada é
atribuição reservada, privativamente, ao governador por força do inciso XVI do art. 90
da Constituição Mineira.

O  segundo  ponto  diz  respeito  à  previsão,  no  art.  5º,  de  que  as  despesas
decorrentes  da  execução  dessa  lei  correrão  à  conta  de  dotações  orçamentárias
próprias,  suplementadas  se  necessário.  Esse comando também  é  desnecessário,
porque todas as despesas do Estado devem estar, obrigatoriamente, previstas na lei
orçamentária e, sempre que necessário, são suplementadas.

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.

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

do Projeto de Lei nº 5.160/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia sem Carros.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia sem Carros, a ser comemorado, anualmente, no dia 22

de setembro.
Art. 2º - O Dia sem Carros tem como objetivo:
I  -  conscientizar  a população sobre os  problemas da mobilidade urbana e suas

possíveis soluções;
II  -  valorizar  atitudes  compatíveis  com  o  desenvolvimento  sustentável,  com  a

proteção da qualidade do ar e com a prevenção do efeito estufa;
III - fomentar atividades educativas e culturais relacionadas à mobilidade urbana;
IV - incentivar a utilização de transporte público, coletivo e alternativo ao automóvel;
V - estimular novas medidas de gestão do tráfego urbano.
Art.  3º  -  O  Dia  sem Carros  não  importará  penalidade  aos  condutores  que  não

aderirem à campanha.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
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Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  Luiz
Henrique - Dalmo Ribeiro Silva.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente deu ciência ao Plenário,  na 36ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa  Ordinária  da  17ª  Legislatura,  em  13/5/2014,  das  comunicações  das
seguintes  comissões:  de  Defesa  do  Consumidor  -  aprovação,  na  5ª  Reunião
Ordinária, em 7/5/2014, dos Requerimentos nºs 7.593/2014, da deputada Liza Prado,
7.624/2014, do deputado Carlos Henrique, 7.705/2014, da Comissão de Participação
Popular,  e  7.568,  7.745  e  7.746/2014,  do  deputado  Elismar  Prado;  de  Cultura  -
aprovação,  na  5ª  Reunião  Ordinária,  em  7/5/2014,  dos  Requerimentos  nºs
7.426/2014,  do  deputado  Bosco,  7.507/2014,  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz,
7.569/2014, do deputado Tenente Lúcio, e 7.612/2014, da deputada Liza Prado; de
Segurança Pública -  aprovação,  na 10ª  Reunião Extraordinária,  em 7/5/2014,  dos
Requerimentos nºs 7.758 e 7.759/2014, do deputado Sargento Rodrigues, e 7.762 a
7.785/2014,  do  deputado  Cabo  Júlio;  de  Educação  -  aprovação,  na  9ª  Reunião
Ordinária,  em  7/5/2014,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.700/2013,  do  deputado  Dinis
Pinheiro, e 4.829/2014, do governador do Estado, e do Requerimento nº 7.634/2014,
da deputada Liza Prado; e de Turismo - aprovação, na 2ª Reunião Extraordinária, em
12/5/2014, do Requerimento nº 7.786/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente.
Publique-se.).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.166

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.167
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.168
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.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.169
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.170
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.171
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:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae - de São João del-Rei, com sede nesse município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.172
Dispõe sobre a validade de diploma e certificado de curso ou programa a distância

no âmbito da administração pública do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 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. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.173
Acrescenta dispositivo à Lei n° 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. 1° - Fica acrescentado ao art. 1° da Lei n° 16.276, de 19 de julho de 2006, o

seguinte inciso IV:
“Art. 1° - (…)
IV - ações específicas para a reinserção, no mercado de trabalho, do usuário e do

dependente de álcool e outras drogas.".
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.174
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.175
Altera o art.  2° da Lei n° 16.279,  de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os

direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O inciso X do caput do art. 2° da Lei n° 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. 2° - (…)
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. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.176
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.  1°  -  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. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.177
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. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Nova Esperança - Inoves -,

com sede no Município de Virgem da Lapa.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.178
Declara de utilidade pública a Associação Municipal Amigos de Salinas, com sede

no Município de Salinas.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica declarada de utilidade pública  a Associação Municipal  Amigos  de

Salinas, com sede no Município de Salinas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.179
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Vinte de Julho nº 236, com sede no

Município de Lavras.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1° - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Vinte de Julho nº 236,

com sede no Município de Lavras.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.180
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. 1° - 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. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 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 22.181
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:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Federação  das  Associações  de

Moradores  de  Conselheiro  Lafaiete  -  Famocol  -,  com  sede  no  Município  de
Conselheiro Lafaiete.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.182
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. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

de Januária, com sede no Município de Januária.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.183
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. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Vila Vicentina de Tiros, com

sede no Município de Tiros.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.184
Declara de utilidade pública a Associação Frei Inocêncio, com sede no Município de

Pescador.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Frei Inocêncio, com sede

no Município de Pescador.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.185
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. 1° - 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. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.186
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Janaúba, com sede no

Município de Janaúba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1°  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Asilo  São  Vicente  de  Paulo  de
Janaúba, com sede no Município de Janaúba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.187
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.  1°  -  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. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.188
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.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida - ACMBNSA -, com sede no Município
de Capelinha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 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 22.189
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. 1° - 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. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.190
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.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Bairro

Londrina, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.191
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. 1° - 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.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.192
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. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Luz do Mundo, com sede

no Município de Bom Despacho.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.193
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.194
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:
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.195
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.196
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.197
Declara de utilidade pública o Instituto Social Resgate, com sede no Município de

Belo Horizonte.
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.198
Declara de utilidade pública o Instituto de Ação Social Projeto Restaurando Vidas,

com sede no Município de Sarzedo.
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.199
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 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 22.200
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.201
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.202
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. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Missionária de Salto da

Divisa - Asevam -, com sede no Município de Salto da Divisa.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.203
Declara de utilidade pública a Associação Grupo Cidadão Caxambuense, com sede

no Município de Caxambu.
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.204
Declara de utilidade pública a Associação Sítio Esperança, com sede no Município

de Lambari.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Sítio  Esperança, com

sede no Município de Lambari.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.205
Dá denominação ao trecho de rodovia que liga o Município de Santana do Riacho

ao Município de Baldim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Pedro Sabino o trecho de rodovia de 35,2km, constante
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no programa Caminhos de Minas,  que liga o Município de Santana do Riacho ao
Município de Baldim.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 6 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.206
Dá  denominação  ao  trecho  de  rodovia  que  liga  o  Município  de  Itanhomi  ao

Município de Alpercata.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Euclydes Marcos Pettersen a Rodovia LMG-766, que liga

o Município de Itanhomi ao entroncamento com a Rodovia BR-116, no Município de
Alpercata.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 6 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.207
Declara de utilidade pública a Associação do Comércio, Turismo, Indústria e dos

segmentos Agropastoril, Artesanal e Prestador de Serviços de Aiuruoca - Actua -, com
sede no Município de Aiuruoca.

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

Indústria  e  dos  segmentos  Agropastoril,  Artesanal  e  Prestador  de  Serviços  de
Aiuruoca - Actua -, com sede no Município de Aiuruoca.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 6 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
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Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.208

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor
da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal  do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais, até o limite de R$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);

II - investimentos, até o valor de R$1.674.610,32 (um milhão seiscentos e setenta e
quatro mil seiscentos e dez reais e trinta e dois centavos).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:
I  -  do  excesso  de  arrecadação  de  recursos  de  Convênios,  Acordos  e  Ajustes

provenientes da União e suas entidades relativo ao Convênio nº 50/2010, firmado em
30 de junho de 2010 entre a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais  e o
Ministério da Justiça, no valor de R$89.781,25 (oitenta e nove mil setecentos e oitenta
e um reais e vinte e cinco centavos);

II  -  do  superávit  financeiro  de  recursos  de  Convênios,  Acordos  e  Ajustes
provenientes da União e suas entidades relativo ao convênio a que se refere o inciso
I, no valor de R$1.318.515,77 (um milhão trezentos e dezoito mil quinhentos e quinze
reais e setenta e sete centavos);

III  -  do  superávit  financeiro  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados  para
contrapartida prevista no convênio a que se refere o inciso I, no valor de R$31.822,35
(trinta e um mil oitocentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos);

IV  -  do  excesso de arrecadação de recursos  de  Convênios,  Acordos  e  Ajustes
provenientes  da  União  e  suas  entidades  relativo  ao  Convênio  nº  777.124/2012,
firmado em 28 de dezembro de 2012 entre a Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, no valor de
R$6.374,86 (seis mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos);
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V  -  do  superávit  financeiro  de  recursos  de  Convênios,  Acordos  e  Ajustes
provenientes da União e suas entidades relativo ao convênio a que se refere o inciso
IV, no valor de R$199.300,00 (cento e noventa e nove mil e trezentos reais);

VI  -  do  superávit  financeiro  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados  para
contrapartida  prevista  no  convênio  a  que  se  refere  o  inciso  IV,  no  valor  de
R$12.272,00 (doze mil duzentos e setenta e dois reais);

VII  -  do  excesso  de  arrecadação  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados  para
contrapartida prevista no convênio a que se refere o inciso IV, no valor de R$402,21
(quatrocentos e dois reais e vinte e um centavos);

VIII - do superávit financeiro de Recursos Ordinários para contrapartida prevista no
convênio a que se refere o inciso IV, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais);

IX - do excesso de arrecadação de Recursos Ordinários para contrapartida prevista
no convênio a que se refere o inciso IV, no valor de R$191,12 (cento e noventa e um
reais e doze centavos);

X - do superávit  financeiro de Recursos Diretamente Arrecadados da Defensoria
Pública do Estado de Minas Gerais, no valor de R$59.922,45 (cinquenta e nove mil
novecentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos);

XI  -  do  excesso  de  arrecadação  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados  da
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no valor de R$ 3.104.493,67 (três
milhões cento e quatro mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e sete
centavos);

XII - do superávit financeiro de recursos de Doações de Pessoas, de Instituições
Privadas ou do Exterior a Órgãos e Entidades do Estado da Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais, no valor de R$2.175,50 (dois mil cento e setenta e cinco
reais e cinquenta centavos);

XIII  -  do  superávit  financeiro  de  recursos  de  Alienação  de  Bens  de  Entidades
Estaduais da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no valor de R$2.700,00
(dois mil e setecentos reais);

XIV - do excesso de arrecadação da receita de Operações de Crédito Contratuais,
no valor de R$1.312.200,00 (um milhão trezentos e doze mil e duzentos reais);

XV -  da  anulação de dotação orçamentária de Recursos  Ordinários  do  Tesouro



623
____________________________________________________________________________

Estadual da atividade de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais, no valor de R$145.800,00 (cento e quarenta e cinco mil e oitocentos
reais).

Art. 3° - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da
República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio
de 2000.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.209
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de maio de 2014.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.210
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Remanescente  dos  Quilombos  de

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

Quilombos de Bebedouro, 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 8 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.211
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. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba

Estrela do Vale, 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 maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.212
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. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Carro de Boi do Alto São

Francisco, com sede no Município de Bom Despacho.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.213
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. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Escola de Samba ZQ, com sede no

Município de Santana da Vargem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.214
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.215
Declara de utilidade pública a Corporação Musical São Sebastião, com sede no

Município de Itumirim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.216
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental - anos iniciais - situada

no Município de Rio Piracicaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Conselheiro José Joaquim da Rocha a

escola estadual  de ensino fundamental  -  anos iniciais  -  situada na Rua Marechal
Deodoro nº 59, Centro, no Município de Rio Piracicaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.217
Dá denominação a escola estadual de ensino médio situada no Município de Rio do

Prado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Geni Maria de Souza a escola estadual

de ensino médio situada na Rua Uberaba, s/nº, Distrito de Vila Formosa, no Município
de Rio do Prado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.218
Dá denominação ao Centro Estadual de Educação Continuada - Cesec - localizado

no Município de João Monlevade.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica denominado  Centro  Estadual  de  Educação Continuada  -  Cesec -

Professora  Elza  Maria  o  Centro  Estadual  de  Educação Continuada  -  Cesec  -  de
ensino fundamental e médio localizado na Av. Getúlio Vargas, nº 6.550, bairro Santa
Bárbara, no Município de João Monlevade.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.219
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Povoado de Barrinha, no Município de São João do Paraíso.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  denominada Escola  Estadual  Mário  Coelho  a  escola  estadual  de

ensino fundamental e médio localizada no Povoado de Barrinha, no Município de São
João do Paraíso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATAS
ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/5/2014
Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
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Correspondência:  Mensagem  nº  656/2014  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº
5.206/2014), do governador do Estado - Ofício nº 37/2014, da presidente do Tribunal
de Contas - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos  de  Lei  nºs  5.207  e  5.208/2014  -  Projeto  de  Resolução  nº  5.209/2014  -
Requerimentos nºs 7.913 a 7.954/2014 -  Requerimentos da Comissão de Direitos
Humanos,  da  deputada Luzia  Ferreira  e  dos  deputados  Agostinho  Patrus  Filho  e
outros, João Leite e outros e Ivair Nogueira e outros - Proposições não Recebidas:
Requerimento do deputado Celinho do Sinttrocel - Comunicações: Comunicações das
Comissões  de  Defesa  do  Consumidor,  de  Cultura,  de  Segurança  Pública,  de
Educação  e  de  Turismo  e  do  deputado  Gustavo  Valadares  -  Oradores  Inscritos:
Discursos  dos  deputados  Celinho  do  Sinttrocel,  Durval  Ângelo,  Carlos  Henrique,
Pompílio Canavez e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos deputados João Leite e outros, Agostinho Patrus
Filho e outros e Ivair Nogueira e outros;  deferimento - Suspensão e Reabertura da
Reunião - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Agostinho Patrus
Filho -  Almir  Paraca -  André  Quintão  -  Antônio Carlos  Arantes -  Arlen  Santiago -
Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio
Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson
Batista - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred
Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -
Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada
- Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes -
Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião
Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé
Maia.
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Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h8min, 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  Célio  Moreira,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- A deputada Liza Prado, 1ª-secretária ad hoc, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 656/2014*

Belo Horizonte, 8 de maio de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que dispõe sobre o Prêmio por Produtividade em
Metrologia Legal e Qualidade Industrial de Produtos - PPMQ - e a Gratificação pelo
Desenvolvimento  de  Atividade  de  Fiscalização  -  GDAF,  a  criação  da  carreira  de
Médico Universitário no âmbito da UNIMONTES, a criação de cargos de provimento
efetivo para carreiras do quadro de servidores da Fundação Hemominas e dá outras
providências.

O projeto promove alterações no Prêmio por Produtividade em Metrologia Legal e
Qualidade Industrial  de Produtos - PPMQ, instituído pela Lei nº  16.697,  de 17 de
janeiro de 2007, no âmbito do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas
Gerais  -  IPEM-MG,  com  o  objetivo  de  valorizar  e  incentivar  a  permanência,  em
atividade, dos seus servidores.

O projeto contempla, ainda, modificações na Lei nº 11.717, de 27 de dezembro de
1994,  que institui  o  Adicional  de  Local  de  Trabalho  para  as  carreiras  de  Auxiliar
Executivo  de  Defesa  Social,  Assistente  Executivo  de  Defesa  Social,  Analista
Executivo de Defesa Social e Médico da Área de Defesa Social, em efetivo exercício
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em  unidade  prisional  ou  socioeducativa;  institui  a  Gratificação  de  Atividade  de
Fiscalização aos ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de
atividades  de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  corrige  a  tabela  de
estrutura da carreira de Gestor de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água
e de Esgotamento Sanitário, constante no Anexo III da Lei nº 20.822, de 31 de julho
de 2013; cria a carreira de Médico Universitário no âmbito da Universidade Estadual
de Montes Claros - UNIMONTES, bem como institui a Gratificação de Produtividade
Médica  -  GPM,  devida  aos  ocupantes  desta  carreira,  pelo  serviço  adicional  de
assistência  médica,  procedimentos  extras,  clínicos  e  não  clínicos;  cria  cargos  de
provimento efetivo para as carreiras de Médico Universitário, de Assistente Técnico
de  Hematologia  e  Hemoterapia,  de  Analista  de  Hematologia  e  Hemoterapia  e  de
Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, em virtude de redimensionamento
dos quadros de pessoal da Fundação HEMOMINAS.

Além disso, a proposta vincula a ampliação definitiva da carga horária do professor
da Faculdade de Arte de Outro Preto - FAOP - ao cumprimento da jornada legal, por
um período mínimo de dez anos, condicionado à contribuição previdenciária prevista
no art. 26 da Lei Complementar 64, de 25 de março de 2002; altera a estrutura da
carreira de Agente Governamental, a que se refere a Lei nº 15.470, de 13 de janeiro
de  2005,  como  resultado  de  negociações  sindicais  visando  à  isonomia  com  a
estrutura de outras carreiras de nível intermediário do Poder Executivo; e altera a Lei
nº 15.434, de 5 de janeiro de 2005,  que dispõe sobre o ensino religioso na rede
pública estadual de ensino com a finalidade de adequação às novas diretrizes da
educação e ao Plano de Carreira.

Para melhor compreensão do conteúdo do Projeto, faço anexar a Exposição de
Motivos  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  responsável  pela
proposição e execução de políticas públicas de recursos humanos.

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.
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Exposição de Motivos
Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência anteprojeto de Lei que Institui o

Prêmio por Produtividade em Metrologia Legal e Qualidade Industrial de Produtos -
PPMQ - e a Gratificação pelo Desenvolvimento de Atividade de Fiscalização - GDAF,
cria a carreira de Médico Universitário no âmbito da UNIMONTES, cria cargos de
provimento  efetivo  das  carreiras  de  Assistente  Técnico  de  Hematologia  e
Hemoterapia,  de  Analista  de  Hematologia  e  Hemoterapia  e  Médico  da  Área  de
Hematologia  e  Hemoterapia,  do  quadro  de  servidores  da  Fundação  Hemominas,
pertencentes  ao  Grupo de Atividades  de Saúde do Poder  Executivo,  e  dá  outras
providências.

O  art.  1º  institui  o  Prêmio  por  Produtividade  em  Metrologia  Legal  e  Qualidade
Industrial de Produtos - PPMQ -, a ser atribuído aos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo ou de cargo de provimento em comissão em efetivo exercício
no Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais - Ipem-MG.

O art. 2º condiciona o pagamento do PPMQ ao cumprimento mínimo 80% do Plano
de Trabalho pactuado com o INMETRO e no mínimo 70% da avaliação periódica de
desempenho.

O art. 3º altera a periodicidade do prêmio de semestral para trimestral, e estabelece
o  cálculo  base  do  prêmio,  vinculando-o  à  ponderação  da  última  remuneração
percebida pelo  servidor,  excluindo eventuais  e atrasados,  pelos  dias  efetivamente
trabalhados e pela nota da avaliação periódica de desempenho.

O art. 4º condiciona o pagamento do PPMQ à existência de recursos exclusivos do
INMETRO oriundos de convênio que garanta os recursos por meio de transferências
federais.

O art. 5º permite a percepção cumulativa ao Prêmio por Produtividade de que trata
a Lei nº 17.600, de 2008, desde que se faça jus ao prêmio.

A reformulação do Prêmio  por  Produtividade visa  incentivar  a  permanência  dos
servidores em atividade no Instituto de Pesos e Medidas e valorizar o trabalho desses
servidores.

O art. 7º institui a Gratificação pelo Desenvolvimento de Atividade de Fiscalização -
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GDAF, devida aos ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo
de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo,
graduada  em  dois  níveis  conforme  a  atividade  desempenhada:  fiscalização  ou
coordenação. A concessão da GDAF é condicionada ao cumprimento de plano de
trabalho a ser estabelecido nos termos de regulamento.

As  atividades  de  fiscalização  apresentam  características  que  justificam  a
diferenciação  remuneratória  pela  criação  da  GDAF  como  dificuldades  de
hospedagem e alimentação, deslocamentos pelas rodovias de Minas Gerais, entre
outros problemas específicos relacionados à fiscalização no Estado.

O art. 8º modifica os artigos 1º e 6º da Lei nº 11.717 de 1994 que institui o Adicional
de  Local  de  Trabalho  para  as  carreiras  de  Auxiliar  Executivo  de  Defesa  Social,
Assistente Executivo de Defesa Social, Analista Executivo de Defesa Social e Médico
da  Área  de  Defesa  Social,  em  efetivo  exercício  em  unidade  prisional  ou
socioeducativa.  A  regulamentação  deste  adicional  atenderá  a  necessidade  de
existência  de  normas  mais  claras  para  evitar  irregularidades  no  pagamento  e
demandas judiciais.

O art. 9º promove a correção do § 2º do art. 19-B da Lei nº 19.837, de 2011, em
virtude  de  erro  constatado  na  Lei  nº  21.059/2013.  Foi  estabelecida  a  data  de
31/12/2015 como prazo para “progressão” (aumento de 2,5% na remuneração) dos
servidores  da  educação  que  estiverem  no  grau  P.  Por  um  equívoco  durante  a
tramitação do PL nº 4.647/2013, foi inserido um prazo que não constava na proposta
encaminhada pelo Poder Executivo.

O art.  10 corrige  a  tabela de  estrutura  da carreira  de Gestor  de Regulação de
Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, constante no Anexo
III  da Lei nº 20.822,  de 31/07/2013. Na referida tabela consta o requisito de pós-
graduação para o nível III na tabela de estrutura ao passo que a tabela de vencimento
básico exige nível superior.

O art. 11 visa promover retificação do § 5º do art. 47 da Lei nº 20.748, de 2013,
referente aos critérios para pagamento da GIPPEA, substituindo a referência a cargos
comissionados de recrutamento amplo por apenas comissionados.

O art. 12 cria a carreira de Médico Universitário no âmbito da Unimontes.
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O  art.  24  institui  a  Gratificação  de  Produtividade  Médica  -  GPM,  devida  aos
ocupantes da carreira de Médico Universitário a que se refere esta Lei, pelo serviço
adicional  de  assistência  médica,  procedimentos  extras,  clínicos  e  não  clínicos
executados  além  da  produtividade  mínima  e  fora  da  jornada  básica,  atribuída
mensalmente ao servidor em efetivo exercício no Hospital Universitário Clemente de
Faria.

Em  estudo  realizado  pela  SEPLAG  algumas  constatações  evidenciaram  a
necessidade da criação da carreira de Médico Universitário e da GPM devida a estes
servidores.  A referida  gratificação  melhorará  a  gestão  das  horas  trabalhadas  e
permitirá  maior  controle  de  produtividade.  Além  disso,  os  salários  dos  servidores
efetivos  são  pouco  atrativos  para  médicos.  Há  também  gastos  elevados  com
cooperativa,  face  à  ausência  do  quantitativo  adequado  de  médicos  efetivos  para
prestar serviços no Hospital Universitário.

O art.  25 cria cargos para as carreiras de Assistente Técnico de Hematologia e
Hemoterapia, de Analista de Hematologia e Hemoterapia e de Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia da Fundação HEMOMINAS, com vistas à adequação de
seus quadros de pessoal às necessidades institucionais.

O art.  26 proporciona a vinculação da ampliação definitiva  da carga horária do
professor da Faculdade de Arte de Ouro Preto - FAOP ao cumprimento da jornada
correspondente por  um período mínimo de dez anos,  condicionado a contribuição
previdenciária prevista no artigo 26 da Lei Complementar 64/2002.

O art. 27 altera a estrutura da carreira de Agente Governamental, a que se refere a
Lei nº 15.470 de 2005, passando a escolaridade do nível III da carreira de superior
para nível intermediário, como resultado de negociações sindicais visando à isonomia
com a estrutura de outras carreiras de nível intermediário do Poder Executivo.

São  essas,  Senhor  Governador,  as  razões  fundamentais  para  a  proposição  do
projeto de lei em apreço, que ora submetemos à consideração de Vossa Excelência.

Renata Vilhena, Secretária de Estado.
PROJETO DE LEI Nº 5.206/2014

Dispõe  sobre  o  Prêmio  por  Produtividade  em  Metrologia  Legal  e  Qualidade
Industrial  de Produtos, sobre a Gratificação pelo Desenvolvimento de Atividade de
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Fiscalização,  cria  a  carreira  de  Médico  Universitário  no  âmbito  da  Universidade
Estadual de Montes Claros e dá outras providências.

Art. 1º - O Prêmio por Produtividade em Metrologia Legal e Qualidade Industrial de
Produtos - PPMQ, criado pelo art. 5º da Lei nº 16.697, de 17 de janeiro de 2007,
passa a reger-se pelas disposições desta lei.

Art. 2º - O PPMQ será atribuído aos servidores ocupantes de cargo de provimento
efetivo  ou  de  cargo de provimento  em  comissão da administração pública  direta,
autárquica  e fundacional  do  Poder  Executivo,  em efetivo  exercício  no  Instituto  de
Metrologia  e  Qualidade  do  Estado  de  Minas  Gerais  - IPEM-MG,  observados  os
critérios e requisitos estabelecidos nesta lei e em seu regulamento.

Art. 3º - O pagamento do PPMQ é condicionado ao cumprimento de, no mínimo,
oitenta  por  cento  do  Plano  de  Trabalho  pactuado  com  o  Instituto  Nacional  de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO.

Parágrafo único - O PPMQ será pago aos servidores que tenham alcançado pelo
menos setenta por cento do valor máximo da avaliação periódica de desempenho,
nos  termos  da legislação  vigente,  e  estiverem  em  efetivo  exercício  no  IPEM-MG
durante o período de referência considerado para apuração do prêmio.

Art.  4º  -  O  PPMQ  será  pago  uma vez  por  trimestre,  e  o  valor  máximo  a  ser
concedido a cada servidor corresponderá à última remuneração percebida durante o
período de referência, excluídos eventuais e atrasados.

§ 1º - Para cálculo do valor do PPMQ a ser pago ao servidor, o limite máximo a que
se refere o caput será ponderado conforme os seguintes critérios:

I - resultado obtido pelo servidor na avaliação periódica de desempenho; e
II - dias efetivamente trabalhados no trimestre considerado para apuração do valor

do PPMQ.
§ 2º - Para fins do disposto neste artigo, considera-se:
I - período de referência, o trimestre imediatamente anterior à apuração do valor do

PPMQ;
II - avaliação periódica de desempenho, a Avaliação de Desempenho Individual -

ADI, a Avaliação Especial de Desempenho - AED ou a Avaliação de Desempenho de
Gestor Público - ADGP, conforme o instrumento aplicável ao servidor no período de
referência; e
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III  -  dias  efetivamente  trabalhados,  os  dias  de  efetivo  exercício  no  Ipem-MG,
definidos nos termos da legislação vigente, devendo ser deduzidos do período de
referência os dias de afastamento, licença, paralisação, ou qualquer interrupção do
exercício das atribuições do cargo ou da função.

Art. 5º - O PPMQ será pago exclusivamente com recursos oriundos do convênio de
delegação  celebrado  entre  o  IPEM-MG  e  INMETRO,  por  meio  de  transferências
federais previstas no referido convênio ou em instrumento congênere.

§ 1º - O PPMQ não será devido nas hipóteses de indisponibilidade dos recursos ou
de extinção do convênio de delegação a que se refere o caput.

§ 2º - Na hipótese de insuficiência de recursos para o pagamento da totalidade do
PPMQ, será realizado o pagamento proporcional relativo ao montante disponível para
tal finalidade.

Art.  6º  -  O  pagamento  do  PPMQ  não  impede  a  percepção  do  prêmio  de
produtividade de que trata a Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.

Art.  7º  -  O  PPMQ  não  se  incorpora  à  remuneração  nem  aos  proventos  de
aposentadoria ou à pensão do servidor e não servirá de base de cálculo para outro
benefício ou vantagem, tampouco para a contribuição previdenciária.

Art.  8º  -  Fica  instituída  a  Gratificação  pelo  Desenvolvimento  de  Atividade  de
Fiscalização - GDAF - devida, nas condições estabelecidas neste artigo e na forma
como dispuser o regulamento,  aos ocupantes de cargo de provimento efetivo das
carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
do  Poder  Executivo,  a que se refere a Lei  nº  15.461,  de 13 de janeiro de 2005,
designados para o exercício de atividades de fiscalização ambiental.

§ 1º -  A gratificação de função a que se refere o  caput será graduada em dois
níveis, conforme os valores, critérios e quantitativos especificados a seguir:

I - GDAF I, com valor de R$700,00 (setecentos reais), atribuída a um quantitativo
máximo de trezentos e vinte e cinco servidores das carreiras de que trata o  caput,
designados para o exercício de atividades de fiscalização ambiental  no âmbito do
Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA;

II  -  GDAF  II,  com  valor  de  R$1.200,00  (mil  e  duzentos  reais),  atribuída  a  um
quantitativo máximo de setenta e cinco servidores designados para o exercício de
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função  de  coordenação  do  Núcleo  de  Fiscalização  Ambiental  ou  do  Núcleo  de
Regularização.

§ 2º - A concessão da GDAF é condicionada ao cumprimento de plano de trabalho a
ser estabelecido, nos termos de regulamento, para os servidores designados para o
exercício de atividades de fiscalização ambiental.

§ 3º - A gratificação instituída nos termos do caput terá sua codificação fixada em
decreto e será atribuída por ato do titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

§  4º  -  A GDAF será paga cumulativamente  com as  parcelas  remuneratórias  do
cargo de provimento efetivo do servidor e não se incorporará, para qualquer efeito, à
respectiva remuneração nem constituirá base para o cálculo de qualquer vantagem
remuneratória, salvo as decorrentes de adicional por tempo de serviço adquirido até a
data da promulgação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de junho de
1998, de gratificação natalina e de adicional de férias.

Art. 9º - O art. 1º e o art. 6º da Lei nº 11.717, de 27 de dezembro de 1994, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Adicional  de  Local  de  Trabalho  para  o  servidor  das
carreiras  de  Auxiliar  Executivo  de  Defesa Social,  Assistente  Executivo  de  Defesa
Social, Analista Executivo de Defesa Social e Médico da Área de Defesa Social, a que
se refere a Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, que esteja em efetivo exercício
em unidade prisional ou socioeducativa expondo-se a situações de desgaste psíquico
ou de risco de agressão física.

§  1º  -  O  Adicional  de  Local  de  Trabalho  incide  sobre  o  vencimento  básico  do
servidor de que trata o  caput, em exercício em estabelecimento prisional de acordo
com a capacidade da unidade nos seguintes percentuais:

I - 95% (noventa e cinco por cento) para os servidores em exercício nas unidades
prisionais com capacidade superior ou igual a 800 (oitocentos) presos;

II - 75% (setenta e cinco por cento) para os servidores em exercício nas unidades
prisionais com capacidade de 200 (duzentos) a 799 (setecentos e noventa e nove)
presos;

III  -  60%  (sessenta  por  cento)  para  os  servidores  em  exercício  nas  unidades
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prisionais com capacidade de até 199 (cento e noventa e nove) presos.
§  2º  -  O  Adicional  de  Local  de  Trabalho  incide  sobre  o  vencimento  básico  do

servidor de que trata o caput, em exercício em unidade socioeducativa, nos seguintes
percentuais:

I - 75% (setenta e cinco por cento) para os servidores em exercício no Centro de
Internação Provisória Dom Bosco;

II - 60% (sessenta por cento) para as demais unidades socioeducativas.
(...)
Art. 6º - O Adicional de Local de Trabalho não é devido:
I - ao servidor pertencente a carreiras distintas das citadas no art. 1º, ainda que

exerça suas atividades em unidade prisional ou socioeducativa;
II - ao servidor que receba outro adicional de mesma natureza ou que tenha como

pressuposto para a sua concessão as condições de local de trabalho;
III - ao contratado por tempo determinado com base na Lei nº 18.185, de 4 de junho

de  2009,  para  exercício  de  funções  que  não  sejam  correlatas  aos  cargos  das
carreiras citadas no art. 1º.”.

Art. 10 - O § 2º do art. 19-B da Lei nº 19.837, de 2 de dezembro de 2011, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19-B - (...)
§ 2º - O servidor que estiver posicionado no grau “P” de qualquer dos níveis das

carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e implementar os requisitos
para a progressão terá um acréscimo de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o
valor  da  remuneração,  a  ser  adicionado  a  sua  vantagem  pessoal  nominalmente
identificada.”.

Art. 11 - A tabela da estrutura da carreira de Gestor de Regulação de Serviços de
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, constante no item III.2 do Anexo
III da Lei nº 20.822, de 30 de julho de 2013, passa a vigorar na forma do Anexo I
desta lei.

Art. 12 - O § 5º do art. 47 da Lei nº 20.748, de 25 de junho de 2013, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 47 - (...)
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§ 5º - O requisito previsto no inciso III do § 4º não se aplica ao ocupante de cargo
de provimento em comissão que estiver exercendo funções de assessoramento ou
coordenação nas áreas de Engenharia ou Arquitetura.”.

Art. 13 - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, o
seguinte inciso VII:

“Art.1º - (...)
VII - Médico Universitário.”.
Art.  14 -  Fica acrescentado ao inciso II  do art.  4º da Lei  nº 15.463, de 2005, a

seguinte alínea “h”:
“Art. 4º - (...)
II  -  na  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  -  UNIMONTES  -,  cargos  das

carreiras de:
(...)
h) Médico Universitário;”.
Art. 15 - O inciso V do art. 9º da Lei nº 15.463, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o inciso VI a seguir:
“Art. 9º - (...)
V -  vinte e quatro horas para os cargos da carreira de Analista Universitário da

Saúde em exercício das  funções de enfermeiro  e  trinta  horas para os  cargos  da
carreira de Analista Universitário da Saúde em exercício das demais funções.

VI -  doze ou vinte e quatro horas,  a serem exercidas em regime normal  ou de
plantão,  para  os  servidores  ocupantes  de  cargos  da  carreira  de  Médico
Universitário.”.

Art. 16 - O caput, o inciso II e os §§ 1º e 2º do art. 12 da Lei nº 15.463, de 2005,
passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do inciso III e §
3º a seguir:

“Art. 12 - O ingresso em cargo das carreiras de Professor de Educação Superior,
Analista Universitário de Saúde, no exercício da função de Enfermeiro, e de Médico
Universitário ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e dependerá da comprovação
de habilitação mínima:

(...)
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II - para a carreira de Analista Universitário da Saúde, em exercício da função de
Enfermeiro:

a) graduação em Enfermagem, para ingresso no nível I;
b)  graduação em Enfermagem, acumulada com pós-graduação  lato sensu,  para

ingresso no nível IV;
c) graduação em Enfermagem, acumulada com pós-graduação stricto sensu, para

ingresso no nível V;
III - para a carreira de Médico Universitário:
a) graduação em Medicina, para ingresso no nível I;
b)  graduação  em  Medicina,  acumulada  com  pós-graduação  lato  sensu,  para

ingresso no nível III;
c)  graduação  em  Medicina,  acumulada  com  pós-graduação  stricto  sensu, para

ingresso no nível VI.
§ 1º  -  Para  fins  de ingresso e promoção na carreira de Médico  Universitário,  a

residência médica e os títulos de especialidade médica reconhecidos por convênio
entre o Conselho Federal de Medicina - CFM -, a Associação Médica Brasileira - AMB
- e a Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM - equivalem a pós-graduação
lato sensu .

§  2º  -  Para  fins  de  ingresso  no  nível  IV  da  carreira  de  que  trata  o  inciso  III,
Residência Médica equivale a pós-graduação lato sensu.

§ 3º - Para fins de ingresso no nível VI da carreira de que trata o inciso I do caput
deste  artigo,  o  certificado  de  aprovação  no  exame  venia  legendi,  emitido  por
instituição  competente,  equivale  ao  título  de  doutor,  desde  que  aprovado  pelo
Conselho Universitário.”.

Art. 17 - Fica acrescentada ao item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.463, de 2005, na
forma do Anexo II desta lei, a tabela de estrutura da carreira de Médico Universitário.

Art. 18 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 15.785, de 27 de outubro de 2005,
na forma do Anexo III desta lei, o item I.6, contendo as tabelas de vencimento básico
da carreira de Médico Universitário.

Art.  19  -  Ficam  transformados  trinta  e  quatro  cargos  da  carreira  de  Analista
Universitário  da  Saúde,  de  que  trata  a  Lei  nº  15.463,  de  2005,  lotados  na
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Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, ocupados por servidores em
exercício  da  função de médico,  em trinta  e  quatro  cargos da  carreira  de  Médico
Universitário.

Art. 20 - Ficam criados cento e sessenta e sete cargos de provimento efetivo da
carreira de Médico Universitário, instituída por esta lei.

Art.  21  -  Os  servidores  que  passaram  para  a  inatividade  no  cargo de  Analista
Universitário de Saúde, na função de médico, e que fizerem jus à paridade, serão
posicionados na carreira de Médico Universitário, mantidas as referências de nível,
grau e carga horária utilizadas para pagamento dos proventos.

Parágrafo único - A pensão dos servidores que fizerem jus à paridade e que tenham
desempenhado a função de médico, cujo valor seja correspondente à remuneração
do cargo de Analista Universitário de Saúde, serão revistas de acordo com o disposto
no caput.

Art. 22 - O servidor que teve seu cargo transformado nos termos do art. 19 e o
servidor inativo a que se refere o art. 21 serão posicionados, por meio de resolução
conjunta  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  SEPLAG  -  e  da
UNIMONTES, na estrutura da carreira de Médico Universitário, constante no item I.1
do Anexo I da Lei nº15.463, de 2005, acrescentada por esta lei.

§ 1º - O posicionamento de que trata o caput terá vigência a partir de 1º de janeiro
de 2015 e dar-se-á no mesmo nível e no mesmo grau em que o servidor estiver
posicionado na carreira de Analista Universitário  de Saúde na data de publicação
desta  lei,  observada  a  escolaridade  exigida  para  o  nível  da  carreira  de  Médico
Universitário.

§ 2º - Na hipótese de não possuir a escolaridade exigida para o seu posicionamento
nos termos do § 1º, o servidor será posicionado no maior nível correspondente a sua
escolaridade, no grau cujo vencimento corresponda ao seu vencimento básico ou no
grau imediatamente superior.

§  3º  -  Caso  o  vencimento  básico  percebido  pelo  servidor  seja  superior  ao
vencimento  básico  do  último  grau  do  nível  em  que  for  posicionado,  o  servidor
perceberá a diferença a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita
exclusivamente  à  atualização  decorrente  da  revisão  geral  da  remuneração  dos
servidores estaduais.
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Art.  23  -  Os  valores  das  parcelas  mensais  remanescentes  dos  contratos
temporários de prestação de serviço de médico celebrados com a UNIMONTES, de
que trata a Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, terão como referência, a partir de 1º
de janeiro de 2015, a remuneração do cargo de Médico Universitário, correspondente
à carga horária prevista no contrato e à escolaridade exigida.

Art. 24 - O item II.2 do Anexo II da Lei nº15.463, de 2005, passa a vigorar acrescido
do item II.2.3 a seguir:

“II.2 - UNIMONTES
(...)
II.2.3 - Médico Universitário: participar de todos os atos pertinentes ao exercício da

medicina,  aplicando  métodos  aceitos  e  reconhecidos  cientificamente  e
desempenhando tarefas que exijam a aplicação de conhecimentos especializados de
medicina, no âmbito da UNIMONTES.”.

Art. 25 - Fica instituída a Gratificação de Produtividade Médica - GPM, devida aos
ocupantes de cargos da carreira de Médico Universitário a que se refere a alínea “h”
do inciso II do art. 4º da Lei nº 15.463, de 2005, que prestarem serviço adicional de
assistência médica, procedimentos extras, clínicos e não clínicos, executados além
da produtividade mínima e fora da jornada básica, na forma de regulamento.

§  1º  -  A Gratificação  de  Produtividade  Médica  será  atribuída  mensalmente  ao
servidor de que trata o caput em efetivo exercício no Hospital Universitário Clemente
de Faria, ainda que esteja ocupando cargo em comissão ou função gratificada.

§  2º  -  O  pagamento  do  valor  da  gratificação  de  que  trata  este  artigo  está
condicionado à apuração de produção excedente individual realizada mensalmente
pelo servidor no Hospital Universitário Clemente de Faria.

§ 3º - A GPM será calculada com base nos valores de referência constantes na
Tabela Unificada de Procedimentos do Sistema Único de Saúde - SUS, na forma de
regulamento.

§ 4º - montante de recursos destinados mensalmente ao pagamento da GPM, no
âmbito  da  UNIMONTES,  será  equivalente  a  dezoito  mil,  trezentas  e  trinta  e  três
consultas  especializadas,  conforme  valor  definido  na  Tabela  de  Procedimentos,
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS.

§  5º  -  O  valor  da  GPM não se  incorpora  à  remuneração do servidor  nem aos
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proventos  de  aposentadoria  ou  à  pensão  e  não  constitui  base  de  cálculo  para
nenhum benefício ou vantagem.

Art.  26 -  Ficam criados trezentos e vinte e um cargos de provimento efetivo da
carreira de Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, cento e sessenta e
nove  cargos  de  provimento  efetivo  da  carreira  de  Analista  de  Hematologia  e
Hemoterapia e trinta e oito cargos de provimento efetivo da carreira de Médico da
Área de Hematologia e Hemoterapia, de que trata a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de
2005, com lotação na Fundação Hemominas.

§ 1º - Em virtude da criação de cargos prevista no caput, o quantitativo de cargos
das carreiras a seguir passa a ser novecentos e cinquenta e três para a carreira de
Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, quatrocentos e vinte e nove para
a carreira de Analista de Hematologia e Hemoterapia e duzentos para a carreira de
Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, constantes no item I.3.2, I.3.3 e I.3.4,
respectivamente, do Anexo I da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005;

§ 2º - A codificação e a identificação dos cargos das carreiras supramencionadas
serão definidas em decreto.

Art.  27  -  A média  da  carga  horária  exercida  por  mais  de  dez anos  a  título  de
extensão de jornada a que se refere o § 2º do art. 8º-C da Lei nº 15.467, de 13 de
janeiro de 2005,  será integrada à carga horária do Professor  de Arte e Restauro,
desde que tenha havido a contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar nº
64, de 25 de março de 2002, observado o disposto no regulamento.

Art. 28 - A estrutura da carreira de Agente Governamental, constante no item I.2.1
do Anexo I da Lei nº 15.470, de 13 de janeiro de 2005, passa a vigorar na forma
constante no Anexo IV desta lei.

Art. 29 - O art. 5º da Lei nº 15.434, de 5 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 5º - O exercício da docência do ensino religioso na rede pública estadual de
ensino fica reservado a profissional que atenda a um dos seguintes requisitos:

I - conclusão de curso superior de licenciatura plena em ensino religioso, ciências
da religião ou educação religiosa;

II  -  conclusão  de  curso  superior  de  licenciatura  plena  reconhecido  pelo  órgão
competente,  em  qualquer  área  do  conhecimento,  cuja  matriz  curricular  inclua
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conteúdo relativo a ciências da religião, metodologia e filosofia do ensino religioso ou
educação religiosa, com carga horária mínima de quinhentas horas;

III  -  conclusão  de  curso  superior  de  licenciatura  plena,  em  qualquer  área  do
conhecimento, acrescido de curso de pós-graduação lato sensu em ensino religioso
ou ciências da religião com carga horária mínima de trezentas e sessenta horas e
oferecido por instituição de ensino superior devidamente credenciada, nos termos da
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

IV  -  conclusão  de  curso  superior  de  licenciatura  plena,  em  qualquer  área  do
conhecimento,  acrescido  de  curso  de  pós-graduação  stricto  sensu,  em  nível  de
mestrado ou doutorado, em ensino religioso ou ciências da religião, recomendado e
reconhecido pela CAPES;

V  -  conclusão  de  curso  superior  de  licenciatura  plena,  em  qualquer  área  do
conhecimento, acrescido de curso de metodologia e filosofia do ensino religioso, até a
data de publicação da Lei nº 15.434, de 5 de janeiro de 2005, oferecido por entidades
ou instituições de ensino credenciadas e reconhecidas pela Secretaria de Estado de
Educação.

§  1º  -  Fica  assegurada isonomia  de  tratamento  entre  os  professores de  ensino
religioso e os demais professores da rede pública estadual de ensino.

§ 2º - O profissional que satisfizer requisito definido em qualquer dos incisos do
caput deste artigo poderá se inscrever em concurso público para docência de ensino
religioso na rede pública estadual de ensino.”.”

Art. 30 - Fica revogada a Lei nº 16.697, de 17 de janeiro de 2007.
Art.  31 -  Ficam revogados os arts.  7º,  8º,  10 e 12 da Lei  nº  11.717,  de 27 de

dezembro de 1994.
Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
(a que se refere o art. 11 da Lei nº , de de de 2014)

“III.2  -  Gestor  de  Regulação  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de
Esgotamento Sanitário

Carga horária de trabalho: 40 horas semanais
* - O quadro contendo o Anexo I, a que se refere o art. 11 da Lei nº , de de de 2014,

foi publicado no Diário do Legislativo, de 15.5.2014.
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ANEXO II
(a que se refere o art. 22 da Lei nº , de de de 2014)

“ANEXO I
(a que se refere os arts. 1º, parágrafo único, 27, 29, 31, 32, 35 e 39 da Lei nº 15.463,

de 2005)
ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO

SUPERIOR
I.2.3 - Médico Universitário
Carga horária de trabalho: 12 ou 24 horas semanais
* - A estrutura da Carreira de Médico Universitário, carga horária 12 ou 24 horas

semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 15.5.2014.
ANEXO III

(a que se refere o art. 22 da Lei nº de de de 2014)
“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.785, de 27 de outubro de 2005)
I.6 - Tabelas de vencimento básico da carreira de Médico Universitário
I.6.1
12 Horas
* - A tabela de vencimento básico da carreira de Médico Universitário, carga horária

12 horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 15.5.2014.
I.6.2
24 HORAS
* - A tabela de vencimento básico da carreira de Médico Universitário, carga horária

24 horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 15.5.2014.
ANEXO IV

(a que se refere o art. 28 da Lei nº , de de de 2014)
“ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º e os arts. 26 a 29, 36, 38 e 40 da Lei nº
15.470, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria,
Auditoria e Político-Institucionais

I.2.1 - Carreira de Agente Governamental
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Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
* - A estrutura da Carreira de Agente Governamental, carga horária 30 ou 40 horas

semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 15.5.2014.
- 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.
OFÍCIO Nº 37/2014

Da Sra. Adriene Andrade, presidente do Tribunal de Contas, encaminhando relatório
de  atividades  dessa  corte  referente  ao  exercício  de  2013.  (-  À  Comissão  de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

OFÍCIOS
Do Sr. Carlos Leonardo de Araujo Delgado, gerente de Tesouraria do Departamento

de Administração do BNDES (3), informando a liberação de recursos financeiros, que
menciona,  desse  banco  para  o  Estado  de  Minas  Gerais.  (-  À  Comissão  de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Cel.  BM  Ivan  Gamaliel  Pinto,  comandante-geral  do  CBMMG,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 7.407/2014, da Comissão de Administração
Pública.

Do  Cel.  PM  Márcio  Martins  Sant'Ana,  comandante-geral  da  PMMG,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 5.601/2013, da Comissão de Segurança
Pública.

Do Sr. Danilo Antonio de Souza Castro, secretário adjunto de Casa Civil, prestando
informações relativas aos Projetos de Lei nºs 4.113, 4.655, 4.729, 4.778/2013, 4.878,
4.940 e 4.972/2014, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça; e
3.462/2012,  em  atenção  a  pedido  de  diligência  da  Comissão  de  Educação.  (-
Anexem-se o ofício e as informações aos respectivos projetos de lei.)

Do  Sr.  Danilo  Vieira  Júnior,  presidente  do  Comitê  de  Integração  da  Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 7.430/2014, do deputado Pompílio Canavez.



646
____________________________________________________________________________

Do Sr. Eduardo Dalbosco, coordenador da Assessoria Parlamentar e Federativa do
Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome,  prestando informações
relativas ao Requerimento n° 6.571/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Eduardo de Souza Maia, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, solicitando agilização da votação do
Projeto de Lei nº 5.165/2014. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Elmar Goulart, presidente da Câmara Municipal de Uberaba, encaminhando
moção  aprovada  por  essa  casa  legislativa  em  que  solicita  apoio  para  que  os
delegados de polícia passem, conforme prevê a Constituição do Estado, a integrar a
carreira jurídica do Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Da  Sra.  Fernanda  Machado  Givisiez,  diretora  de  Proteção  e  Restauração  de
Direitos Humanos da Secretaria de Trabalho, retificando ofício enviado a esta Casa
com a finalidade de agradecer a celeridade dada à aprovação do Projeto de Lei nº
3.811/2013,  de  forma  a  apoiar  tão  somente  a  parte  do  texto  legal  referente  à
instituição em lei do Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos. (-
Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do  Sr.  Francisco  Campolina,  presidente  da  Fiemg  Regional  Zona  da  Mata,
solicitando  o  apoio  desta  Casa  à  duplicação  da  BR-040.  (-  À  Comissão  de
Transporte.)

Do  Sr.  Gabriel  Azevedo,  subsecretário  da  Juventude,  prestando  informações
relativas ao Requerimento nº 6.711/2013, da Comissão de Participação Popular.

Do  Sr.  Geovanne  Honório,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Governador
Valadares, encaminhando cópia de decreto que concede ao deputado Diniz Pinheiro,
presidente desta Casa, o título de Cidadão Valadarense e comunicando a data para
recebimento da referida honraria.

Do Sr.  Gilvan Fernandes Macêdo, chefe de gabinete da Diretoria-Geral do Dnit,
prestando informações relativas ao Requerimento nº  7.295/2014,  da Comissão de
Transporte.

Do  Sr.  José  Pedro  de  Amengol  Filho,  diretor  regional  dos  Correios,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  nº  7.559/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.
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Dos Srs. Juarez E. de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Formiga, e
Mauro César Alves de Sousa, vereador dessa câmara, encaminhando, em atenção a
iniciativa deste vereador, moção elogiosa ao presidente desta Casa pela competência
na condução dos trabalhos.

Dos Srs. Lázaro Luiz Gonzaga, Roberto Luciano Fortes Fagundes, Bruno Selmi Dei
Falci e Alexandre Poni, respectivamente presidentes da Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, da Associação Comercial e
Empresarial  de  Minas,  da  Câmara de Dirigentes  Lojistas  de  Belo  Horizonte  e  da
Associação Mineira de Supermercados, solicitando desta Casa especial atenção a
projetos de lei que tenham por objetivo disciplinar a destinação final e o tratamento de
resíduos sólidos no Município de Belo Horizonte. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Leonardo Duque Barbabela, coordenador do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 6.393/2013, da Comissão de Administração Pública.

Do Sr. Marcello Barros de Oliveira, secretário nacional de Segurança Pública do
Ministério da Justiça (substituto), prestando informações relativas ao Requerimento nº
7.288/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (8),  prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  nºs  3.982,  4.049  e  4.091/2012,  da
Comissão de Participação Popular, 6.563/2013, da Comissão de Direitos Humanos,
6.587/2013,  da  Comissão  de  Prevenção  e  Combate  às  Drogas,  6.880/2013,  da
deputada Liza Prado, e 6.889/2013 e 7.276 e 7.293/2014, da Comissão de Segurança
Pública.

Da  Sra.  Maria  Elmira  Evangelina  do  Amaral  Dick,  promotora  de  justiça,
encaminhando cópia do relatório que decide pelo arquivamento do Inquérito Civil nº
0024.05.000.038-9 e informando o prazo de 10 dias para a apresentação de razões
escritas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público. (À Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do  Sr.  Moacir  Ribeiro  da  Silva,  prefeito  municipal  de  Formiga  (6),  prestando
informações relativas aos Projetos de Lei nºs 5.011, 5.012 e 5.014 a 5.017/2014, em
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atenção  a  pedidos  de  diligência  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexem-se  aos
respectivos projetos de lei.)

Do  Sr.  Otávio  Arantes  Xavier,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Leopoldina,
solicitando o apoio do presidente desta Casa para a realização de recapeamento
asfáltico nos trechos rodoviários que menciona. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr.  Renan Calheiros,  presidente  do  Senado Federal,  prestando informações
relativas ao Requerimento n° 7.393/2014, da Comissão do Trabalho.

Do Sr.  Ricardo  Augusto Simões Campos,  presidente  da  Copasa-MG, prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.381/2014,  das  Comissões  de
Participação Popular e de Assuntos Municipais.

Do Sr. Rodrigo de Alvim Mendonça, prefeito municipal de Monte Alegre de Minas,
prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.961/2014,  em  atenção  a
pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Rodrigo de Oliveira Perpétuo, secretário adjunto de Relações Internacionais
de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.246/2014,
da deputada Liza Prado.

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 5.207/2014

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e da Região dos Bairros
da Capetinga,  Anhumas,  Barra,  Capoeira  -  Ambacc -,  com sede no Município  de
Areado.

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

Região dos Bairros da Capetinga, Anhumas, Barra, Capoeira - Ambacc -, com sede
no Município de Areado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2014.
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Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Ambacc, fundada em 5 de dezembro de 2012, é uma entidade sem

fins lucrativos e com prazo indeterminado de duração.
A associação tem por finalidades promover ampla integração entre os moradores e

produtores rurais; desenvolver projetos que visem melhor produção e produtividade
de  alimentos;  desenvolver  projetos  por  melhores  condições  de  educação,  saúde,
moradia,  transporte  e  segurança  dos  pequenos  produtores;  promover  o
desenvolvimento  comunitário  através  da  realização  de  obras  e  melhoramentos
habitacionais,  com  recursos  próprios  ou  obtidos  por  doação  ou  empréstimo;
proporcionar aos associados e seus dependentes atividades culturais e desportivas;
promover atividades assistenciais, diretamente ou através de instituições filantrópicas
e conscientizar a comunidade de suas potencialidades.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.208/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de  Queijo  Canastra  -

Aprocan -, com sede no Município de São Roque de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores de Queijo

Canastra - Aprocan -, com sede no Município de São Roque de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2014.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Associação dos Produtores de Queijo Canastra - Aprocan -, entidade

sem fins lucrativos e com prazo indeterminado de duração, tem caráter beneficente,
educacional e assistencial. Suas finalidades são, entre outras: congregar produtores
de queijo canastra; interagir com cooperativas e associações congêneres; fomentar a
geração  e  difusão  de  tecnologias  aplicáveis  à  produção  de  queijo  canastra;
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incrementar a inserção da produção regional no mercado; criar mecanismos visando
a prestação de serviços e a aquisição de insumos e equipamentos; e representar os
associados junto aos governos municipal, estadual e federal, instituições públicas e
privadas e organizações não governamentais.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.209/2014
Ratifica os Convênios ICMS nºs 38 a 44, de 31 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 38, de 31 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS nº

144, de 17 de dezembro de 2012, 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;

II  -  Convênio ICMS nº 39, de 31 de março de 2014,  que 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, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2013;

III - Convênio ICMS nº 40, de 31 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS nº
87,  de  5  de  julho  de  2002,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  operações  com
fármacos  e  medicamentos  destinados  a  órgãos  da  administração  pública  direta
federal, estadual e municipal e suas fundações públicas;

IV - Convênio ICMS nº 41, de 31 de março de 2014, que autoriza o Estado do Acre
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
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abril  de  2014,  relativamente  ao  imposto  lançado  por  ocasião  da  entrada  de
mercadorias e bens no referido estado;

V - Convênio ICMS nº 42, de 31 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS nº
157, de 6 de novembro de 2013, 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;

VI - Convênio ICMS nº 43, de 31 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS nº
121, de 4 de outubro de 2012, que autoriza o Estado de Roraima a dispensar ou
reduzir juros e multas de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, na forma
que especifica; e

VII - Convênio ICMS nº 44, de 31 de março de 2014, que altera o Convênio ICMS nº
95, de 28 de setembro de 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.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS
Nº 7.913/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o judoca Luciano Correa pela conquista do Prêmio Bom Exemplo
2014, na categoria Esporte. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  7.914/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  comandante  do  23º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  em  Divinópolis,
pedido de informações sobre a notícia veiculada pelo jornal Estado de Minas segundo
a qual o Sr. Marcelo Amaral de Oliveira afirma ter trabalhado cerca de 20 anos no
referido  batalhão,  sem  a  devida  aprovação  em  concurso  público.  (- À  Mesa  da
Assembleia.)

Nº 7.915/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Projeto Providência pela conquista do Prêmio Bom Exemplo
2014, na categoria Educação. (- À Comissão de Educação.)



652
____________________________________________________________________________

Nº  7.916/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Copanor pedido de providências para a revisão dos valores cobrados
de moradores de baixa renda da comunidade de Vale das Canelas, em Grão-Mogol,
sem prejuízo para os consumidores no caso de erros. (- À Comissão de Defesa do
Consumidor.)

Nº 7.917/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 22ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  7/5/2014,  em
Caratinga,  que resultou na prisão de dois  homens e  na  apreensão de 6,65kg de
maconha; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 7.918/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais civis que menciona pela atuação em operação que
culminou na prisão de cinco pessoas e na apreensão de quatro carros de luxo e 1,5t
de maconha, avaliada em R$ 2.100.000,00, em Belo Horizonte; 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 7.919/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 19ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/5/2014, em Pará de
Minas, que resultou na prisão de dois homens e na apreensão de armas 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 7.920/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Centro Integrado
de Comunicações Operacionais da Polícia Militar, pelos relevantes serviços prestados
à  sociedade;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências com vistas à concessão de recompensa aos militares por essa relevante
atuação.

Nº 7.921/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 6º Batalhão
de Polícia Militar,  pela prisão em flagrante de dois suspeitos e pela apreensão de
droga e quantia em dinheiro, em Goiabeiras, em 10/5/2014.

Nº 7.922/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 11/5/2014, em Belo Horizonte, na
qual  prenderam  um  homem  e  apreenderam  drogas,  balança  de  precisão  e  uma
submetralhadora;  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 7.923/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 11/5/2014,  em Contagem, na qual
prenderam um homem e apreenderam 110kg de maconha; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.924/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 4ª Companhia de
Missões Especiais de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/5/2014, em
Juiz de Fora, na qual prenderam um homem e apreenderam 4kg de  crack;  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 7.925/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 8ª Companhia de
Missões Especiais de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/5/2014, em
Governador Valadares, na qual prenderam uma mulher e apreenderam droga e outros
materiais; 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 7.926/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 15º Batalhão de



654
____________________________________________________________________________

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/5/2014, em Patos de Minas, na qual
prenderam três pessoas e apreenderam grande quantidade de crack, dinheiro 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.

Nº 7.927/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação na  ocorrência,  em  9/5/2014,  em  Divinópolis,  na  qual
prenderam um homem e apreenderam um menor, bem como 800 pedras de  crack,
R$ 400,00 e dois  telefones  celulares;  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 7.928/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  130ª
Companhia Tático Móvel/10º Batalhão de Polícia Militar e 11ª CIA IND PM MAT/11ª
RPM, pela prisão, em 8/5/2014, em Montes Claros, de sete envolvidos em roubo ao
Sest/Senat. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  7.929/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves pedido de providências
para a realização de coleta de lixo na Avenida das Oliveiras, na Avenida das Acácias
e na Rua Lírios  Vermelhos,  localizadas  no Bairro Piedade,  nesse município.  (-  À
Comissão de Saúde.)

Nº 7.930/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Guidoval pelo aniversário desse município.

Nº 7.931/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Resende  Costa  pelo  aniversário  desse
município.

Nº 7.932/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Monte Santo de Minas pelo aniversário desse
município.

Nº 7.933/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com a comunidade de Formiga pelo aniversário desse município.
Nº 7.934/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Ouro Preto pelo aniversário desse município.
Nº 7.935/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Mariana pelo aniversário desse município.
Nº 7.936/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Andrelândia pelo aniversário desse município.
Nº 7.937/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Urucânia pelo aniversário desse município.
Nº 7.938/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Jequeri pelo aniversário desse município. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  7.939/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para o
cumprimento do acordo mediado pelo  Ministério  Público  Federal  que determina o
cadastramento  e  realocação  das  famílias  não  contempladas  com  moradia  no
Residencial Esplêndido, bem como dos demais cooperados da Cohabita.

Nº 7.940/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que o
espetáculo Teatro Interativo - Túnel das Drogas, criado pelo 18º Batalhão de Polícia
Militar, seja apresentado nas escolas estaduais de Pedra Azul.

Nº 7.941/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  o
aumento do número de viaturas que atendem Pedra Azul e região.

Nº 7.942/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas pedido de providências
para a implantação de comunidade terapêutica em Pedra Azul.

Nº  7.943/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados ao Comando-Geral da PMMG as notas taquigráficas da 11ª Reunião
Extraordinária  dessa  comissão,  em  que  se  debateram  denúncias  de  violação  do
direito  de  livre  expressão,  perseguição  e  intimidação  contra  jornalistas  em  Ponte
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Nova,  e  pedido  de  providências  com  vistas  à  promoção  de  reuniões  para  dirimir
conflitos que ocorrem nesse município, de modo a reaproximar a sociedade dessa
corporação.

Nº  7.944/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a apuração
de denúncias de abuso de autoridade, perseguição e intimidação contra os jornalistas
Edney Moura Cardoso,  José Geraldo Freitas e Gerson Freitas,  formuladas na 11ª
Reunião Extraordinária dessa comissão, as notas taquigráficas dessa reunião e os
documentos nela apresentados.

Nº  7.945/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Delegacia  Regional  de  Polícia  Civil  de  Ponte  Nova  pedido  de
providências para a apuração de denúncias de irregularidades que teriam ocorrido na
prisão dos jornalistas Edney Moura Cardoso, José Geraldo Freitas e Gerson Freitas e
de abuso de autoridade, perseguição e intimidação contra eles, formuladas na 11ª
Reunião Extraordinária dessa comissão, as notas taquigráficas dessa reunião e os
documentos nela apresentados.

Nº  7.946/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Delegacia Regional da Polícia Civil  de Ponte Nova, ao Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e de
Apoio Comunitário e à Promotoria de Justiça da Comarca de Ponte Nova as notas
taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária dessa comissão e os documentos nela
apresentados, para instauração de inquérito, em função das denúncias de violações
do direito fundamental à liberdade de expressão e de perseguição e intimidação aos
jornalistas  Edney  Moura  Cardoso,  José  Geraldo  Freitas  e  Gerson  Freitas,
apresentadas na referida reunião.

Nº  7.947/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Corregedoria da Polícia Militar pedido de providências com vistas à
apuração de possíveis  irregularidades ocorridas nas prisões dos jornalistas  Edney
Moura Cardoso, José Geraldo Freitas e Gerson Freitas e de denúncias de abuso de
autoridade, perseguição e intimidação a esses jornalistas, as notas taquigráficas da
11ª Reunião Extraordinária dessa comissão e os documentos nela apresentados.
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Nº  7.948/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Coordenação Estadual do Programa de Proteção aos Defensores
dos Direitos Humanos de Minas Gerais pedido de providências com vistas à inclusão
dos  jornalistas  Edney Moura  Cardoso,  José Geraldo  Freitas  e  Gerson Freitas  no
mencionado programa, em virtude das denúncias de violações do direito fundamental
à liberdade de expressão, de perseguição e intimidação aos referidos jornalistas, as
notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária dessa comissão e os documentos
nela apresentados.

Nº  7.949/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Corregedoria  da  Polícia  Militar  e  à  Promotoria  de  Justiça  da
Comarca  de  Ponte  Nova  a  gravação  do  diálogo  entre  o  jornalista  José  Geraldo
Freitas e o Maj. PM Luís Marinho, comandante da 21ª Companhia da Polícia Militar, e
pedido de providências para apuração das denúncias de abuso de autoridade e de
intimidação ao referido jornalista apresentadas na 11ª Reunião Extraordinária dessa
comissão.

Nº  7.950/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Delegacia  Regional  da  Polícia  Civil  de  Ponte  Nova  pedido  de
providências para apuração de possíveis irregularidades na prisão de André Luiz dos
Santos, conforme denúncia apresentada por ele na 11ª Reunião Extraordinária dessa
comissão.

Nº  7.951/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Delegacia Regional da Polícia Civil de Ponte Nova e à Corregedoria
da Polícia Militar pedido de providências para apuração de possíveis irregularidades
na prisão de Luiz César Vieira.

Nº  7.952/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Delegacia  Regional  da  Polícia  Civil  de  Ponte  Nova  pedido  de
providências para agilizar a apuração das circunstâncias da morte de Dimas da Silva
Neves, ocorrida no Distrito Vau-Açu, nesse município.

Nº  7.953/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Delegacia Regional da Polícia Civil de Ponte Nova e à Corregedoria
da Polícia Militar  pedido de providências para apuração de denúncia de cobrança
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irregular para colocação de placas do programa Rede de Vizinhos Protegidos, nesse
município.

Nº  7.954/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências com vistas a que seja
encaminhado a esta Casa Legislativa projeto de lei complementar visando a instituir
diária  especial  por  jornada  extraordinária  de  trabalho  policial  militar  para  os
integrantes da PMMG.

Da deputada Luzia Ferreira em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação
da  Frente  Parlamentar  Mista  de  Apoio  aos  Taxistas  de  Minas  Gerais  - Frentaxi.
Subscrevem termo de adesão à criação da referida frente parlamentar as deputadas
Liza Prado,  Maria  Tereza Lara e Rosângela Reis  e  os  deputados André Quintão,
Bonifácio Mourão, Bosco, Cabo Júlio, Carlos Henrique, Carlos Mosconi, Celinho do
Sinttrocel,  Dalmo Ribeiro Silva, Duarte Bechir,  Duilio de Castro, Fabiano Tolentino,
Fábio Cherem, Ivair Nogueira, João Leite, João Vítor Xavier, Lafayette de Andrada,
Luiz Humberto Carneiro, Mário Henrique Caixa, Paulo Lamac, Sargento Rodrigues,
Sebastião Costa, Tiago Ulisses, Vanderlei Miranda e Wander Borges.

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja encaminhado ao presidente
desta Casa pedido de providências para agilizar a tramitação do Projeto de Lei nº
4.427/2013, que dispõe sobre a organização e as atribuições do Conselho Estadual
de Saúde. (- Anexe-se ao referido projeto.)

-  São  também  encaminhados  à  presidência  requerimentos  dos  deputados
Agostinho Patrus Filho e outros, João Leite e outros e Ivair Nogueira e outros.

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

receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com o Sr. Pedro Bitencourt Marcondes, por sua eleição para o cargo
de presidente do Tribunal de Justiça.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de
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Defesa do Consumidor, de Cultura, de Segurança Pública, de Educação e de Turismo
e do deputado Gustavo Valadares.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Celinho do Sinttrocel.
O  deputado  Celinho  do  Sinttrocel*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados,  senhoras e senhores  que nos acompanham das galerias,  senhoras e
senhores  telespectadores  que  nos  acompanham  por  toda  Minas  Gerais  pela  TV
Assembleia, senhoras e senhores servidores e funcionários desta Casa, boa tarde.

Desde que assumi meu mandato, em 2011, por diversas vezes usei a tribuna desta
Casa  para  tratar  de  um  tema que  atinge  diretamente  nosso  estado,  mas  que  é
também  um  problema  nacional:  as  precárias  condições  de  tráfego,  a  violência
descontrolada e a necessidade da requalificação da BR-381, em especial no trecho
que liga Belo Horizonte a Governador Valadares.

Minas  Gerais,  em  especial  nós  do  Vale  do  Aço,  vivemos  ontem  um  momento
especial e há muito tempo esperado por todos os mineiros: o ato formal de assinatura
da ordem de serviço que inicia as obras de duplicação da BR-381.

Nós que vivemos e trabalhamos na região, ou aqueles que simplesmente fazem
uso da Rodovia  da  Morte,  sabemos  do que estou  falando:  da  importância  de  se
colocar um fim no medo do trânsito intenso, do traçado sinuoso, perigoso e defasado
há 30 anos e nas péssimas condições gerais e de rolagem da pista.

De BH a Valadares, em especial nos Vales do Aço e do Rio Doce, todos nós temos
um parente, um amigo ou um conhecido que chora a morte de um familiar. Outros
vivem as dificuldades daqueles que padecem de sequelas adquiridas em acidentes,
que são quase 10 mil todos os anos.

Bem disse o amigo Diógenes da Costa: morrem ali os cautelosos e os imprudentes.
Isso  deixa  claro  que  a  responsabilidade  por  eles  não  pode  ser  debitada  aos
motoristas exclusivamente, como querem alguns desavisados ou alguns de má-fé. A
responsabilidade é, e foi, fruto do descaso de anos e anos de governos consecutivos
que  viraram  as  costas  para  a  infraestrutura  da  região,  colocando  em  risco  a
população e as economias estadual e nacional.

Aproveito  a  oportunidade  para  lhes  lembrar  que,  finalmente,  os  motoristas
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profissionais terão reduzida sua exposição ao risco iminente da profissão. Contudo,
alerto-os  para  as  recorrentes  tentativas  de  se  exporem  a  novos  perigos  os
profissionais rodoviários, como no caso das alterações propostas na Lei nº 12.619, a
Lei do Descanso, que desregulamenta a jornada de trabalho desses profissionais.

Como  diretor  da  Federação  dos  Trabalhadores  Rodoviários  de  Minas  Gerais,
agradeço, em nome dos rodoviários, aos que batalharam pela duplicação. Agradeço
também ao governo federal o início das obras. Depois de décadas e décadas de
promessas vazias e expectativas frustradas, parece que desta vez é para valer. Como
disse,  ontem,  finalmente,  a  presidenta  Dilma  assinou,  em  Ipatinga,  a  ordem  de
serviço para dar início à duplicação da Rodovia BR-381. Só nos primeiros 199km
iniciais,  o  investimento  será  de  R$1.330.000.000,00.  Ao  todo,  serão  investidos
R$2.500.000.000,00 do orçamento geral da União, e requalificados 303km entre BH e
Valadares. Esse investimento só é menor que aquele feito pelo ex-presidente Lula ao
promover  uma  recuperação  das  pistas  atuais,  dando-lhes  ampla  pavimentação,
quando  o  deputado  federal  Alexandre  Silveira  estava  à  frente  do  Dnit.  Serão
construídos  cinco  túneis,  34  pontes,  66  viadutos,  31  passarelas,  150  paradas  de
ônibus e 130km de defensas. Além da variante de Santa Bárbara, serão feitas novas
pistas e restauração da atual. De acordo com a licitação, a conclusão das obras está
prevista para daqui a três anos e dois meses. As construtoras já estão montando seus
canteiros e mobilizando recursos, equipamentos e pessoal. As obras devem se iniciar
ainda este mês. Serão criados cerca de 6 mil empregos diretos e indiretos e abertas
novas  oportunidades  para  as  empresas  locais,  na  hotelaria,  no  fornecimento  de
uniformes, nas refeições e nos equipamentos de segurança, por exemplo. A obra vai
atrair outros investimentos. A estimativa da Fiemg é que, a cada R$1,00 investido,
sejam gerados outros R$3,00 em novos negócios.

Espero  que a  longa  novela  da  BR-381  tenha chegado  ao  fim  e  que  tenhamos
iniciado uma mudança na história da BR-381: que ela passe de rodovia da morte para
rodovia da vida, do desenvolvimento econômico e social da região, de Minas Gerais e
do Brasil.

Espero que a requalificação signifique a retomada do desenvolvimento para o Vale
do  Aço.  Que  coloquemos  um  fim  nas  justas  manifestações  de  revolta  contra  os
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acidentes diários, como a que ocorreu ontem, por mais de 9 horas, na Baixada da
Pimenta, em Nova Era.

Faço aqui um parêntese para tratar de outra estrada importantíssima para nós: a
MG-760, que beneficia diretamente os moradores de Timóteo, São José do Goiabal,
Dionísio e Marliéria, além dos impactos positivos para a Zona da Mata e, de tabela,
para  todos  os  mineiros.  Em  dezembro  de  2013,  três  meses  depois  do  então
governador Antonio Anastasia emitir a ordem de serviço, a obra foi embargada por
decisão judicial. O motivo alegado são questões ambientais não resolvidas. Destaco
o  papel  do  governo  do  Estado  e  do  Ministério  Público  para  colocar  um  fim  no
impasse, esforço que precisa se materializar na retomada urgente das obras da MG-
760. Com o início das duas obras - BR-381 e MG-760 -, abriu-se para o Vale do Aço a
possibilidade de um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social. Porém, para
que possamos reocupar com vigor nosso lugar no cenário do Estado e do País, é
preciso uma conjunção de forças e a união de todos em torno de nossos objetivos
comuns.

Nossos agradecimentos à presidenta Dilma por ter iniciado as obras da 381. Porém,
ouso afirmar que essa obra não é de responsabilidade de ninguém. Em especial, é
uma obra de todos nós para todos nós. Parabéns aos que se envolveram na luta
antes de nós e aos que estão envolvidos hoje na duplicação da BR-381.  Sem o
esforço e a pressão conjunta de todos, da sociedade civil e da sociedade política,
certamente essa obra não se inciaria.

Convido todos a abandonar o pessimismo e a descrença, tão em moda nos dias de
hoje, e acreditar que desta vez vamos terminar a BR-381 e a MG-760. Acredito na
força do movimento popular, dos deputados, dos prefeitos, dos vereadores e do povo
organizado. Por isso não podemos nos desmobilizar, afinal muitas obras são iniciadas
e  não  concluídas.  Por  isso  convido  todos  a  manter  a  nossa  mobilização  para
seguirmos de perto os trabalhos de requalificação e pavimentação das duas estradas
da região; proponho a criação de uma comissão de acompanhamento a ser composta
por  parlamentares,  prefeitos  e  representantes  da  sociedade  civil.  Sua tarefa  será
acompanhar,  fiscalizar  e  dar  publicidade  ao  andamento  das  obras  e  exigir  o
cumprimento rigoroso dos cronogramas tanto pelo DNIT - no caso da BR-381 - como
pelo DER - na MG-760.
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Por  fim,  mais  uma vez  agradecemos  à  presidenta  Dilma  e  a  todos  os  que  se
envolveram  nessa  dura  e  longa  batalha.  Creio  que  podemos  dedicar  a  vitória
alcançada  aos  familiares  e  às  vítimas  que,  mesmo diante  de  grandes  tragédias,
souberam alimentar nossos esforços cotidianos. Um abraço e muito obrigado a todos.

O deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Celinho do Sinttrocel, quero
parabenizá-lo,  pois  sei  o  trabalho  que  V.  Exa.  teve,  junto  com  tantos  outros
deputados, em favor da duplicação da BR-381. Ontem foi um dia de festa no Vale do
Aço e em toda Minas Gerais. O povo mineiro sabia que podia confiar na presidenta
Dilma e que ela, prometendo essa duplicação, a faria. Com todos os empecilhos e
burocracia,  a  presidenta foi  atrás  de cada um desses empecilhos para  garantir  a
assinatura da ordem de serviço  e iniciar  as obras. Uma obra,  como ela disse lá,
necessária à vida, necessária não só às coisas, mas, principalmente, às pessoas.

E foi esse lado humano da presidenta Dilma que fez com que ela não desistisse,
apesar de todos os problemas que advêm de uma obra de tamanha envergadura. E,
passando por cima desses problemas, viabilizou e assinou essa ordem de serviço.
Inclusive, V. Exa. lembrou bem, passando por cima dos pessimistas, daqueles que
torcem para tudo dar errado, dos que só anunciam coisas ruins, daqueles que torcem
para o Brasil não avançar. A presidenta Dilma, ao contrário, sempre querendo que o
nosso país vá à frente, fez com que o povo do Vale do Aço, o povo do Jequitinhonha
e do Norte de Minas, enfim, todo o povo mineiro, acostumado à Rodovia da Morte,
possa  agora  sonhar  com a  rodovia  da  vida,  que  certamente  será  uma das  mais
importantes obras feitas em Minas Gerais.

A presidenta anunciou ontem também o recurso do metrô já disponibilizado e o
recurso do Anel Rodoviário. E agora fazemos um apelo ao governador Alberto Pinto
Coelho  para  que  não  atrase  os  projetos  que  já  estão  inclusive  com  recursos
financeiros garantidos, seja através da Metrominas, no caso do metrô, seja através do
governo do Estado,  no  caso do Anel  Rodoviário.  A presidenta  já  anunciou  esses
recursos. Eles existem, mas é necessário que os projetos também evoluam em Minas
Gerais, que o governo do Estado não atrase esses projetos, para que a presidenta
possa em breve também assinar a ordem de serviço do magnífico projeto do PAC.

Parabéns ao povo do Vale do Aço, parabéns, deputado Celinho do Sinttrocel.  E
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principalmente parabéns à nossa presidenta Dilma, aguerrida e destemida. Enquanto
muitos falam de mau agouro, torcem para dar errado, a presidenta Dilma trabalha e
continua trabalhando para Minas dar certo. Parabéns pelo dia de ontem, deputado.

O deputado Celinho do Sinttrocel* - Agradeço ao deputado Rogério Correia. Quero
sim, deputado, confirmar que só quem vive o problema da BR-381, só quem usa
aquela BR e vivencia tantas tragédias é que sabe o sofrimento do povo. Está de
parabéns o povo de Minas, está de parabéns a presidenta, estão de parabéns todos
que lutaram pela duplicação da BR-381. Foi dado o início da obra no dia de ontem.

O presidente - Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.
O deputado Durval  Ângelo*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

Mesa diretora do Plenário, telespectadores, presentes às galerias, o que me traz aqui
é uma denúncia, uma grave denúncia. Todos nós das esquerdas, não só em Minas,
mas no Brasil, conhecemos a pessoa, a figura pública do Prof. Fernando Massote. O
professor teve um papel importante na luta contra a ditadura militar e pelas liberdades
democráticas no Brasil, conheceu o peso da repressão e manteve seus princípios,
formando uma extensa geração de operadores do direito e de profissionais que hoje
estão no mercado de trabalho. É conhecido por sua produção intelectual, é conhecido
por sua postura íntegra, é conhecido por seu amor especialmente às causas públicas.
O que me traz aqui é o fato de que o Prof.  Massote tem lutado muito contra um
absurdo que temos no Brasil, que é a privatização dos espaços públicos, através dos
condomínios fechados, particularmente na região de Nova Lima. O professor, nessa
luta, especialmente no Bairro Ouro Velho, em Nova Lima, tem sofrido retaliações de
moradores  e  comerciantes  que,  diante  da  ineficiência  do  Estado  na  questão  da
segurança, querem, de alguma forma, cercar e privatizar seu espaço em nome de
uma segurança familiar ou pessoal.

Em 2011, o Prof. Massote moveu uma ação contra seus vizinhos. E aconteceu um
absurdo  nessa  ação:  ele  foi  abandonado  no  processo,  na  audiência  do  Juizado
Especial, pelo seu advogado. Conduzido à revelia, o Prof. Massote foi condenado no
Juizado Especial. O mais estranho é que de vítima ele passou a ser réu; de vítima de
agressões, inclusive física, de impropério, ele passou a réu. O Ministério Público, do
qual esperávamos uma postura diferente, que desde a promulgação da Constituição,
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dia 5/10/1988, sempre foi visto como fiscal da lei  e poderia estar atento à defesa
desse espaço público, denuncia o Prof. Massote. Isso é um verdadeiro absurdo.

Aqui, sempre temos dito sobre essa estranha aliança do Ministério Público de Minas
Gerais com o governo do Estado. Hoje, ele está se omitindo em muitos crimes que
dizem respeito ao governo estadual, com complacência e conivência. Desta tribuna,
já tive a oportunidade de denunciar, no passado, a preterição, por dois momentos, de
Nedens  Ulisses,  para  ser  nomeado  como  procurador-geral  do  Ministério  Público.
Hoje, dentro de ar-condicionado, o Ministério Público é linha auxiliar do governo de
Minas Gerais, que, ao invés de defender o espaço público e a comunidade, contribuiu
ao denunciar o Prof. Massote no processo em curso.

Em  novembro  de  2013,  ele  foi  condenado  por  desobediência,  com  a  pena  de
detenção transformada em multa de dois salários mínimos da época. Sabemos que
seria fácil pagar a multa, por ser um valor irrisório, mas, fiel ao seu ideal democrático
de  luta  pelas  liberdades  democráticas,  o  Prof.  Massote  não  concordou  e  está
recorrendo  da  sentença.  E  nós,  seus  amigos,  companheiros  de  caminhada e  de
jornada, estamos aqui para fazer a defesa desse professor.

No domingo,  foi  publicado no jornal  O Tempo,  jornal  que tem apresentado uma
postura independente e séria em Minas Gerais, muito coerente até nas críticas que
faz a esse Poder Legislativo, um artigo: “Desagravo ao Prof. Massote - De vítima a
réu”.

Antes de passar a palavra para ao Sargento Rodrigues, quero dizer que o caso
expõe também a necessidade urgente de maior diálogo de nossas instituições com a
sociedade, com aqueles que buscam a tutela do Estado, para lutar contra a opressão
do mercado. Somente assim poderemos nos orgulhar de ter construído, de fato, uma
sociedade democrática de direito.  Antes de dizer das medidas que nós,  amigos e
companheiros do Prof. Massote, estamos tomando, passo a palavra ao advogado,
sargento da Polícia Militar  e,  aqui,  exercendo hoje,  de forma muito brilhante,  seu
mandato como deputado estadual, Sargento Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)  -  Cumprimento  V.  Exa.  e  quero
ressaltar a importância do tema que traz a esta tribuna, envolvendo a pessoa do Prof.
Fernando Massote.
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Ainda, deputado Durval  Ângelo, tratando da pessoa do Prof.  Fernando Massote,
quero clarear para algumas pessoas que estão nos assistindo o trabalho que ele tem
desenvolvido,  especialmente  no  meio  acadêmico,  um  trabalho  belíssimo  e
reconhecido por todos nós.

Queria adentrar exatamente no cerne da questão que V. Exa. abordou aqui, que diz
respeito à privatização de ruas, de praças e avenidas, como as pessoas têm feito nos
chamados  condomínios.  Deputado Ivair  Nogueira,  a  prefeitura  vai  lá,  asfalta,  põe
iluminação  pública,  rede  de  esgoto,  enfim,  faz  toda  a  infraestrutura.  Depois,  um
determinado  cidadão  se  junta  com  outros  cidadãos  que  estão  residindo  naquela
localidade,  naquele  condomínio  e  resolvem  colocar  uma cancela,  fechando  a  via
pública. O Prof. Fernando Massote está coberto de razão. O direito de ir e vir das
pessoas  está  sendo  afetado  ali  de  forma  grave.  O  município  tem  um  código  de
postura que precisa ser aplicado. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode se calar
diante de um tema tão aviltante - as pessoas, de forma particular, privatizarem aquilo
que o  poder  público fez para  a coletividade,  o direito  de  ir  e  vir  e  vários  outros,
deputado Durval Ângelo, que as pessoas cerceiam em termos de erro e até de crime
contra a própria administração pública.

Portanto,  cumprimento V.  Exa.  pela sua lucidez.  Estamos preparando,  deputado
Durval  Ângelo, um requerimento. Se V. Exa.  não teve a iniciativa ainda,  façamos,
conjuntamente, um requerimento para que possamos fazer um debate na Comissão
de Direitos Humanos para ouvir o Prof. Massote. Deixo essa sugestão a V. Exa., que
é  presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  que  tem  por  dever  regimental,
constitucional a defesa dos interesses coletivos e individuais. Quando o Prof. Massote
luta por esses direitos numa trincheira sozinho, na verdade, está defendendo o direito
de toda a coletividade em relação a esse tema tão complexo e tão absurdo, que é
privatização de áreas públicas e vias públicas.

O deputado Durval Ângelo* - Eu assino, sim, com V. Exa. Gostaria de fazer-lhe um
convite, deputado, para assinar conosco um manifesto, que passo a ler. (- Lê:) “Nota
em defesa da democracia. Nós, amigos e admiradores do Prof. Fernando Massote,
queremos manifestar a nossa solidariedade ao seu pensamento e à sua atuação em
defesa das causas públicas e, inclusive, contra a privatização dos espaços públicos.
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Militante das liberdades democráticas e dos segmentos sociais desfavorecidos há 55
anos,  o cientista  social,  político  e professor  universitário  Fernando Massote  é  um
exemplo de vida e luta para os movimentos sociais do País. Em 2011, após sofrer
várias agressões por parte de setores que defendem a privatização de ruas e bairros
da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o respeitado Prof. Fernando Massote, ao
recorrer ao Poder Judiciário buscando o exercício de seus direitos constitucionais, foi
arbitrariamente processado por,  supostamente, desobedecer a uma ordem judicial.
Como  se  não  bastasse,  foi  algemado  em  plena  audiência  e  conduzido  para  a
delegacia, em clara violação aos direitos e garantias fundamentais.”

Em que país estamos? Que juiz foi esse que cometeu essa arbitrariedade?
Registramos, aqui, à esquerda, a presença do Prof. Fernando Massote, tão bem

destacado na intervenção do deputado Sargento Rodrigues.
Continua a nota:  (-  Lê:)“Caracterizou-se,  portanto,  o grave abuso de autoridade

sofrido pelo professor, pois, nesses casos, conforme as leis brasileiras, não é cabível
a prisão em flagrante. Aliás, é surpreendente, até o presente momento, a omissão do
Ministério  Público Estadual  de injustiça quanto à apuração do crime de abuso de
autoridade, mesmo já solicitada a sua manifestação. Condenar arbitrariamente uma
pessoa que dedica toda a sua vida pública à defesa da democracia, das liberdades
públicas  e  da  igualdade  social,  mais  do  que  injustiça,  é  uma  demonstração  de
ausência de diálogo entre as instituições públicas e os milhares de atores sociais
comprometidos  com  o  exercício  da  cidadania.  Esperamos,  portanto,  a  imediata
correção  dessa  gravíssima  injustiça,  em  observância  à  ordem  jurídica  do  Estado
Democrático de Direito. Belo Horizonte, 5 de maio de 2013”.

Vamos pedir posteriormente aos deputados, Prof. Fernando Massote, que assinem
essa nota como um desagravo pela condenação sofrida pelo senhor. Esperamos que
o STJ e o Supremo corrijam esse absurdo. Como pode um cidadão, ao defender a lei
num espaço público, ao litigar de forma democrática, ser agredido dentro do fórum
por um juiz de direito e ser preso em flagrante? Isso é um absurdo. Isso é a ditadura
da toga diante da omissão, cúmplice cada vez maior do Ministério Público de Minas
Gerais. Quero hipotecar nosso apoio e solidariedade.

Gostaria de fazer um registro neste final. Ontem estive em Ipatinga, na assinatura
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da ordem de serviço, que já começou em cinco trechos da BR-381. Estive lá com a
presidenta Dilma e com o ex-ministro Fernando Pimentel. Outros estiveram no poder,
mas nenhum projeto para a BR-381 fizeram. Foi preciso que uma mulher das Minas
Gerais,  uma  mulher  das  Alterosas  fizesse  o  projeto  da  duplicação  da  BR-381.
Lamentavelmente, um número pequeno de militantes distribuíam nota pela juventude
do PSDB e faziam protesto. A grande dúvida: por que não duplicaram essa BR nos
oito anos em que estiveram no poder? Por que agora estão criticando a presidenta,
se ela está fazendo algo para o bem de Minas Gerais? Parabéns, presidenta Dilma e
ex-ministro Fernando Pimentel, que a acompanhou, pois essa obra marcará a história
de Minas. Como V. Exa. afirmou, que a rodovia da morte se torne a rodovia da vida,
do  desenvolvimento  e  da  integração de  Minas  Gerais  com o  Nordeste  brasileiro.
Muito obrigado.

O presidente (deputado Ivair  Nogueira)  -  Com a palavra  o deputado Adalclever
Lopes. Na sua ausência, com a palavra o deputado Carlos Henrique.

O deputado Carlos Henrique* - Sr. Presidente, deputados e deputadas, amigos e
amigas  da  TV  Assembleia  que  acompanham  os  trabalhos  desta  tarde,  ontem
estivemos acompanhando, na cidade de Ipatinga, a assinatura do convênio das obras
da BR-381. Naturalmente,  não poderíamos deixar de vir  manifestar nossa alegria.
São 30 anos de espera. Após três anos de governo Dilma, ela teve a coragem, ela
teve a ousadia e a percepção de entender que essa era a obra de maior reivindicação
dos mineiros. Os motivos são diversos: primeiramente, as muitas pessoas e famílias
que foram vitimadas ao longo dessa história horrenda e horripilante, que, em diversas
ocasiões, entristeceu a muitos de nós.

Essa história deixou muitos traumas, pois muitas pessoas foram retiradas da nossa
convivência de forma prematura. Mas, entre as pessoas que lá estavam, um padre,
que falou pelo movimento das famílias vitimadas na BR-381, pois também teve toda a
sua família vitimada ali, cumprimentou e parabenizou a presidenta Dilma por essa
obra, que já teve o seu início.

Mas há aqueles que não querem ver ou não sabem reconhecer o sucesso dessa
iniciativa  e  propagam  estado  afora  o  espírito  da  dúvida,  da  incerteza  e  da
insegurança, torcendo pelo “quanto pior, melhor”. Não há que falar em enrolação, pois
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essa obra é uma realidade, deputado Cabo Júlio. É uma realidade, doa a quem doer
e  ainda  que  provoque,  como  é  natural,  aqueles  que  tiveram  a  oportunidade  de
realizá-la ao longo desses 30 anos, mas não a fizeram. Temos de ser coerentes e
dizer que, nesse período, nem o governo do PSDB nem o Lula fizeram essa obra.
Mas a presidenta Dilma é diferente e está fazendo, para desespero daqueles que
querem que seu governo naufrague e não querem que ela invista em Minas Gerais
como tem feito. Essa é uma obra de R$2.500.000.000,00 e já foi iniciada. Assim, a
crítica que está sendo veiculada na TV por um partido que quer desmentir o que ela
está fazendo não procede. Portanto, precisamos desmentir a propaganda enganosa
desse  partido,  que,  aliás,  teve  um  de  seus  membros  ocupando  um  dos  cargos
principais  da diretoria  do Dnit  naquela ocasião.  Ou seja, o partido que critica é o
mesmo que teve em seus quadros um membro que poderia ter feito muita coisa pelas
rodovias de Minas, mas não o fez. Então, a obra da BR-381, que eles alegam que é
uma mentira, um engano, está tendo o seu início.

Quanto ao metrô de Belo Horizonte, está muito claro que, para o governo federal
realizar  o  grande  sonho  dos  belo-horizontinos,  é  preciso  haver  a  participação do
governo do Estado. Sem isso, não será possível darmos início a essa grande obra,
sonhada pelos belo-horizontinos e pelos que vivem na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

Quanto  ao  anel  rodoviário,  quero  lembrar  que  o  governo  federal  já  destinou
R$8.000.000.000,00 para investimentos nos anéis  rodoviários por  todo o Brasil.  O
Anel  Rodoviário  do Rio  de Janeiro e  o Rodoanel  de São Paulo  já  se encontram
prontos, com obras e investimentos do governo federal. O recurso para o início das
obras do Anel Rodoviário de Belo Horizonte já está garantido, mas, naturalmente, é
necessário  que  o  governo  do  Estado  faça  a  sua  parte.  E  o  fará,  pois,  segundo
disseram, ainda neste mês entregará os projetos que permitirão avançarmos nessa
obra  do  Anel  Rodoviário,  também  tão  sonhada  e  tão  importante  para  a  Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Entregarão ainda este mês o projeto que permitirá  fazermos essa obra do anel
rodoviário.

Para informar aos amigos que acompanham nossos trabalhos nesta tarde, a BR-
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381 tem esse aporte de R$2.500.000.000,00, são mais de 300km de intervenção, de
duplicação. E nesse percurso, nesse itinerário, haverá extensão com a construção de
nove pistas, a restauração da atual,  a duplicação, cinco túneis estão previstos, 34
pontes, 66 viadutos, 31 passarelas de segurança para os pedestres e 150 paradas de
ônibus.  Ou  seja,  tudo  está  sendo  pensado  para  fazer  aquilo  que  for  melhor,
preocupando-se, naturalmente, com Minas e com os mineiros.

O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Deputado Carlos Henrique, vou ser breve. V.
Exa. está apresentando a realidade das nossas estradas, que muitos que passaram
não fizeram.

Hoje a Comissão de Segurança Pública se reuniu com o secretário Rômulo Ferraz,
com  representante  da  Polícia  Militar,  da  Polícia  Civil,  da  Defensoria  Pública,  do
Judiciário, e descobri uma coisa que me alarmou: estamos há pouco mais de 30 dias
da Copa e a PMMG não dispõe de equipamentos de proteção individual - EPI - para
os militares que vão trabalhar no evento. Estamos aguardando chegar dinheiro da
União para isso, para a compra desses equipamentos. Mas tudo bem, isso é uma
realidade.

Porém,  o  que  me  deixa  muito  assustado,  deputado,  e  aqui  faço  na  forma  de
denúncia,  e vamos orientar  todos os nossos policiais.  Está  nas minhas mãos um
documento da Polícia Militar: “Cartilha 07 da Diretoria de Apoio Logístico - DAL”. Um
cidadão irresponsável escreveu o seguinte: “Os militares”... Todo colete à prova de
bala tem data de validade. Passada essa data de validade, o próprio fabricante não
garante que, uma vez baleado, o policial baleado será protegido pelo colete. Então, o
colete à prova de bala é para proteger um policial se porventura for baleado. O colete
tem prazo de validade regulado pelo Exército. A DAL, a Polícia Militar, o governo do
Estado de Minas Gerais baixou uma norma dizendo aos policiais desconsiderarem o
prazo  de  validade  dado  pelo  fabricante.  Ou  seja,  não  fomos  competentes  para
comprar, não temos dinheiro para comprar, não temos para substituir, desconsiderem.
Portanto, estamos orientando os policiais...

O deputado Carlos Henrique* - Diferentemente de Rio e São Paulo, que já está toda
a polícia...

O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - A orientação que vamos dar aos policiais é:
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não saiam para a rua com colete vencido, é uma ordem manifestamente ilegal. Se
quiserem te prender por causa disso, chame os advogados das nossas entidades,
porque é ordem ilegal. E o irresponsável que cria uma norma dessa não vai para a
rua, porque ele não corre o risco de ser baleado.

Então, é uma denúncia que fazemos da irresponsabilidade de parte do comando da
polícia, de uma norma irresponsável e ilegal, deputado. Muito obrigado a V. Exa.

O  deputado  Pompílio  Canavez  (em  aparte)  -  Deputado  Carlos  Henrique,  quero
cumprimentá-lo  pelo  pronunciamento.  Estive  lá  ontem,  com  V.  Exa.,  e  também
estavam presentes o deputado Celinho do Sinttrocel, que fez uso da palavra aqui, a
deputada Rosângela Reis, o deputado Durval Ângelo. Foi realmente muito importante
e emocionante a ordem de serviço que a presidenta assinou em Ipatinga. Morei em
Ipatinga, trabalhei na Usiminas durante cinco anos e vivi o terror que é viajar nessa
rodovia, realmente muito perigosa. E agora, com o número de veículos, de caminhões
trafegando  na  BR-381,  sem  dúvida  o  perigo  aumentou  sobremaneira.  Então,
realmente, a presidenta está realizando um sonho de todos os mineiros que moram
na região.

Morei lá, tenho ainda muitos amigos lá. Ontem tive oportunidade de conversar com
muitos deles, e todos estavam muito felizes. Eles diziam que realmente agora as
máquinas  estão  na  rodovia,  que  as  obras  vão  começar,  a  partir  de  Governador
Valadares. Aliás, é um detalhe que tem sido muito falado, de que não estará incluído
Governador Valadares, mas está, sim.

A duplicação começa em Governador Valadares e virá até Belo Horizonte. Como V.
Exa. bem disse, essa duplicação é uma obra fantástica, até muito cara, que tem uma
complexidade muito grande, e finalmente está começando.

Fiquei muito feliz em estar ontem com a presidenta Dilma; com o nosso ex-ministro
Fernando Pimentel, que esteve conosco e pôde acompanhar a assinatura da ordem
de  serviço;  e  com  todos  da  cidade.  A prefeita  Cecília  e  o  nosso  amigo  Chico
Ferramenta, ex-prefeito, estavam lá também. Quero me unir a V. Exa. para, mais uma
vez, parabenizar a presidenta Dilma, que inclusive disse que o Anel Rodoviário de
Belo Horizonte ainda não saiu porque não existe projeto, que chegou a conseguir um
recurso  quando  era  ministra,  mas  que  o  governo  do  Estado  não  deu  conta  de
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elaborar o projeto. Por isso o Rio de Janeiro e São Paulo já têm anel rodoviário, e
Belo Horizonte ainda não tem. É mais falta de projeto do que de vontade política da
presidenta da República. Aliás, a presidenta Dilma falou muito e muito bem sobre a
mobilidade urbana, que é uma de suas grandes preocupações.

Era isso. Muito obrigado e parabéns pelo pronunciamento.
O  deputado  Carlos  Henrique*  -  Obrigado,  deputado  Pompílio  Canavez.  V.  Exa.

também tem sido grande lutador e defensor dos direitos das pessoas e da cidadania.
Quero falar da alegria dos mineiros, principalmente dos que fazem esse percurso

da BR-381, que liga Minas a diversos estados, como o Espírito Santo e o Sul da
Bahia.  É  motivo  de  muita  alegria,  e  temos  que  comemorar.  Compreendemos
naturalmente a turma do quanto pior melhor, porque tiveram a oportunidade de fazer
e  não o fizeram. Pudemos ver  uma presidenta  tão  preocupada com a  população
brasileira vir a Minas anunciar essa grande e importante obra e as obras futuras, que
naturalmente e lamentavelmente dependem ainda da compreensão e da competência
do governo do Estado, que são o Anel Rodoviário e o metrô de Belo Horizonte.

Portanto, Minas e os mineiros, presidenta Dilma, saberão naturalmente ser gratos à
senhora e reconhecer todo o esforço que tem feito por Minas e pelos mineiros. Que
Deus abençoe todos nós. Muito obrigado pela oportunidade.

O presidente - Com a palavra, o deputado Pompílio Canavez.
O deputado Pompílio Canavez - Boa tarde a todos que nos assistem das galerias e

pela TV Assembleia, e também a quem nos ouve por meio da Rádio Assembleia; boa
tarde, deputado Ivair Nogueira, presidente.

Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  agora  há  pouco  fiz  um  aparte  ao
pronunciamento do deputado Carlos Henrique falando sobre a assinatura da ordem
de serviço  para  a  duplicação da BR-381.  A cerimônia  foi  realizada na cidade de
Ipatinga,  ontem,  à  tarde.  Estiveram  presentes  vários  deputados  da  Assembleia  -
Carlos Henrique, Durval Ângelo, Rosângela Reis, Celinho do Sinttrocel, eu -, assim
como vários  deputados federais  e muitos  prefeitos da região do Vale do Aço que
estão sendo beneficiados com o início dessa obra importantíssima.

Como  disse,  durante  cinco  anos  morei  em  Ipatinga  e  também  fui  usuário  da
Rodovia  381.  Era  um  verdadeiro  transtorno  e  um  perigo  muito  grande.  Viajava
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transportando a minha família. Realmente tínhamos medo quando viajávamos na BR-
381. De lá para cá, é claro que só piorou. No entanto, agora, com o início das obras...
Ontem a presidenta assinou a ordem de serviço.  Então é o final  do processo de
licitação. Os projetos estão prontos, e as licitações já foram efetuadas. Portanto agora
é o início da obra, efetivamente, que começará na cidade de Governador Valadares e
chegará  até  Belo  Horizonte.  Realmente  demorou  muitas  décadas  para  essa
duplicação ser realizada.

Ontem, contrariando a oposição, que, nos programas de rádio e jornais, apostava e
até torcia contra a realização dessa obra, a presidenta Dilma, num gesto democrático
com os prefeitos de vários partidos e não só do PT, que estavam lá acompanhando
emocionados a assinatura da ordem de serviço, deu uma verdadeira aula de gestão.
Aliás, ela disse o que já foi relatado pelo deputado Carlos Henrique, ou seja, que a
questão do Anel Rodoviário de Belo Horizonte ainda não saiu porque infelizmente o
nosso Brasil, depois de anos e anos de submissão aos organismos internacionais e
ao FMI, desaprendeu de fazer projetos. Então, quando chegou o recurso, não havia
projetos.  Ela  mesma,  quando  foi  ministra  da  Casa  Civil,  esteve  aqui  e  pôs  à
disposição recurso, mas infelizmente o governo do Estado não conseguiu elaborar os
projetos necessários para o Anel Rodoviário. Agora vivemos esse verdadeiro caos no
trânsito da capital, especialmente de veículos que não deveriam passar por dentro de
Belo Horizonte, mas que passam, por falta de um anel rodoviário que dê suporte e
onde caiba todo esse trânsito enorme da nossa capital.

Devemos nos lembrar de que Minas Gerais, como bem recordou a presidente, é
abraçada pelo Brasil.

Minas está em uma localização geográfica estratégica,  é porta  de  entrada para
quem vem do Norte e Nordeste para o Sul e Sudeste e para quem vem do Sul e
Sudeste para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esse pessoal tem de passar por
Minas Gerais;  tem de passar muitas vezes pela região central,  pela nossa capital.
Portanto,  o Anel  Rodoviário,  sem dúvida,  é fundamental  para  retirar  do centro da
capital os veículos que não precisariam passar por aqui. Então é preciso elaborar
projetos. Tem de haver projetos, isso é importante. Fui prefeito também e sei bem o
que isso significa. Às vezes, a comunidade tem um sonho antigo, quer resolver um
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problema de infraestrutura grave, mas, quando vai procurar, os projetos não existem.
O que acontece, por exemplo, com o Anel Rodoviário é isto, não há projetos, ainda
não foram feitos.

Mas no caso da BR-381 não é assim. Ontem, o ministro César Borges, o Geraldo
Praxes,  diretor-geral  do  Dnit,  a  prefeita  Cecília  Ferramenta,  seu  esposo  Chico
Ferramenta, nosso grande companheiro e ex-prefeito de Ipatinga, seu filho, Fred, a
Elisa, prefeita de Governador Valadares, a Rosângela, prefeita de Coronel Fabriciano,
o Chico Simões, ex-deputado e ex-prefeito de Fabriciano, e muita gente do povo, nós
todos pudemos acompanhar  emocionados o pronunciamento da presidenta Dilma,
que deu uma verdadeira aula de gestão. Ela realmente é referência em gestão, para
todo  o  Brasil,  em  administração,  em  governo  e  responsabilidade.  A presidenta  é
responsável. Ela foi dar a ordem de serviço, porque está pronto, pode começar, aliás
já começaram as obras de duplicação da BR-381, que, com certeza, vão resolver
problemas graves de tráfego e de segurança.

Ontem, o relato de um pai, da região, que perdeu toda a família num acidente, há
vinte e poucos anos, na BR-381, ilustrou bem o que todos sabem, que essa estrada é
complicada,  perigosa,  que realmente precisa de duplicação.  A presidenta falou de
detalhes da obra, demonstrando o quanto ela conhece. É uma estrada tão complexa,
em que se tem 200m de altitude em relação ao nível do mar, em Valadares, e 1.100m,
em  Nova Era.  Há  diferenças que  vão obrigar  a  ter  projetos  de  engenharia  muito
complexos e obras muito difíceis de ser executadas. Claro, não será uma obra rápida.
Todos compreendem que, para ficar bom, seguro, dotar a região, especialmente o
Vale do Aço, de uma via segura, uma via que o Vale do Aço merece, vai levar algum
tempo e trará algum desconforto. Porém, esse desconforto será muito bem absorvido,
muito bem tolerado por todos que moram no Vale do Aço e sabem da importância de
se ter uma rodovia por cuja duplicação, há décadas, o povo luta.

Quero  também,  Sr.  Presidente,  aproveitar  a  minha  fala  para  falar  da  audiência
pública  que a  Comissão Extraordinária  das  Águas realizou,  em Muriaé,  na última
quarta-feira.

Fomos falar sobre a transposição das águas do Rio Paraíba do Sul, pretendida pelo
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para enfrentar os problemas de gestão
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das águas na cidade, porque a falta de água do Sistema Cantareira, a falta de água
para o abastecimento da cidade de São Paulo é um problema sério de gestão que
agora o governador tenta resolver pelo lado que considera mais rápido, mas que não
é o melhor. Aliás, numa escala de prioridades para resolver o problema da Cantareira,
a transposição das águas do Rio Paraíba do Sul em São Paulo está em sétimo lugar.

O que o governo de São Paulo pretende fazer inicialmente, ou seja, a transposição
de água de 5m³/s, seria suficiente para abastecer uma cidade de mais de 2.100.000
habitantes, portanto uma grande cidade. Se essa transposição for feita agora, se for
autorizada pela Agência Nacional de Águas - ANA -, complicará muito a situação da
Bacia do Rio Paraíba do Sul em Minas Gerais e especialmente no Rio de Janeiro,
que é abastecido quase que completamente pelas águas do Rio Paraíba do Sul. Por
quê? Por que, nesse momento, em razão da longa estiagem, a bacia está com pouca
água e, se a quantidade das águas diminuir com a transposição das águas em São
Paulo, é claro que a qualidade da água vai piorar muito, porque a quantidade de
esgoto só aumenta.

A preocupação do povo de Muriaé - aliás quero aproveitar para agradecer a todos
que estiveram na audiência pública na quarta-feira passada - são as consequências
disso. Alguém pode até perguntar: se Minas é contribuinte da bacia, a transposição
das águas em São Paulo não afetará este estado, como afetará o Rio de Janeiro, que
usa essas águas para abastecimento da cidade? Respondo que afetará, sim, porque
tudo que é feito na bacia traz consequências para a bacia inteira. O que se teme na
região de Muriaé e em toda a Zona da Mata, se a transposição das águas do Rio
Paraíba do Sul for autorizada, são as consequências, como a diminuição do uso das
águas da Bacia do Rio Paraíba do Sul para a agricultura e o abastecimento. Para se
ter ideia, cada metro cúbico por segundo corresponde à geração de 5MHz de energia
elétrica nas inúmeras PCHs das centrais hidrelétricas do Rio Paraíba do Sul. Então,
5m³/s pretendidos pelo governo do Estado de São Paulo significam deixar de gerar
25MHz de energia elétrica neste momento em que se tem extrema dificuldade na
geração de energia elétrica.

Então, mais uma vez, quero agradecer ao povo de Muriaé, que esteve presente, e
dizer que no dia 20 de maio estarei na cidade do Rio de Janeiro para propor um pacto
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tanto ao Estado de São Paulo, onde o rio nasce, quanto a Minas Gerais, onde o rio
passa  e  faz  divisa  entre  o  nosso estado  e  o  Rio  de  Janeiro.  Espero  que juntos
consigamos firmar com o Rio de Janeiro, onde o rio deságua, um pacto pela Bacia do
Rio Paraíba do Sul e definitivamente não concordar com a transposição das águas,
pois trará prejuízos a todos.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Deputado  Pompílio  Canavez,  quero
parabenizar V. Exa. pela abordagem dos temas. V. Exa. iniciou seu pronunciamento
parabenizando a presidenta Dilma pelos investimentos anunciados ontem aqui em
Minas Gerais, os da BR-381, do Anel Rodoviário e do metrô, pois isso vem em uma
hora fundamental para o Estado de Minas Gerais.

Do ponto de vista financeiro, o quadro do Estado de Minas Gerais é caótico. Como
já vínhamos dizendo, hoje Minas Gerais é um estado quebrado, um estado com um
déficit orçamentário, um déficit nominal e um déficit primário. Foi isso que o governo
tucano conseguiu nesse tempo que governou Minas Gerais. Para V. Exa. ter ideia, o
déficit  orçamentário em 2013, ano passado, foi  de R$948.000.000,00. Esse déficit
orçamentário não ocorria desde 2004. Vejam a situação que o estado está do ponto
de vista de déficit orçamentário anual.

O deputado Pompílio Canavez - É o choque, não é?
O deputado Rogério Correia (em aparte) - É o choque de gestão. Se levarmos em

consideração  a  dívida  contratada,  esse  déficit  pula  para  R$6.800.000.000,00.  No
caso  do  déficit  nominal,  que  é  o  que  mais  interessa,  o  Estado  atingiu
R$9.000.000.000,00, explicando o crescimento mais acelerado do estoque da dívida.

Ou seja, Minas Gerais se encontra numa situação em que o Estado não tem mais
capacidade de investimento nem de aplicação de custeio nas áreas essenciais de
segurança  pública,  educação  e  saúde,  tanto  que  precisou  assinar  um  TAG para
descumprir a Constituição do Estado de Minas Gerais.

O que isso tem a ver com o início da fala de V. Exa.? Fico impressionado como o
governo de Minas pode apostar no quanto pior, melhor, ao invés de buscar junto ao
governo federal aquilo que alavanque o crescimento de Minas, que são as obras do
PAC, o Pronatec, os investimentos do governo federal.

Já concluo. Mas o governo do Estado procura rechaçar esses investimentos criando
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em Minas Gerais o que chamo de cerca neoliberal, onde o investimento também é
proibido de entrar, para tentar um discurso falacioso de que não há investimento em
Minas por parte do governo federal.

Portanto, a presidenta Dilma - e termino parabenizando S. Exa. -, sabendo disso,
mais  uma  vez  investe  em  Minas  Gerais  e  socorre  o  seu  Estado  de  origem.  A
duplicação da BR-381, o Anel Rodoviário, o Pronatec, as obras anunciadas são o
oxigênio  para Minas Gerais.  V.  Exa.  tem razão,  devemos agradecer  o esforço da
presidenta Dilma e, infelizmente, criticar os que torcem para Minas Gerais dar errado,
que não querem permitir um investimento real no Estado. Obrigado.

O  deputado  Pompílio  Canavez  -  Para  encerrar,  ontem  a  presidenta  Dilma  fez
questão o tempo todo de enaltecer o Estado e dizer que é mineira, que quer ver o
nosso estado bem. Portanto, concordo com o deputado Rogério Correia quando diz
que  é  hora  de  parar  de  torcer  contra  Minas  Gerais.  Deixem  a  presidenta  Dilma
trabalhar. E ela tem investido muito em Minas. Obrigado.

O presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.
O  deputado  André  Quintão*  -  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Deputados,  deputadas,

telespectadores, servidores e servidoras do Tribunal de Justiça que acompanham os
trabalhos  da  Assembleia.  Antes  de  entrar  no  assunto  que  nos  traz  à  tribuna,
aproveitando a presença dos trabalhadores do Judiciário de Minas Gerais, gostaria de
solicitar  ao  nosso  amigo  deputado  Gustavo  Corrêa  e  a  todos  os  membros  da
Comissão  de  Administração  Pública  que  apreciássemos  o  mais  breve  possível  o
Projeto de Lei nº 5.133, que trata da revisão anual dos vencimentos dos servidores do
Judiciário.

Esse  projeto  já  foi  analisado  na  Comissão  de  Justiça,  onde  teve  nosso  voto
favorável, e seria importante agilizarmos a sua tramitação. Em nome do Bloco Minas
sem Censura, solicitamos agilizar esse projeto nas comissões.

Aproveitando também a presença dos servidores do Judiciário, gostaria de fazer um
convite particularmente às colegas de profissão, assistentes sociais, e psicólogos do
Judiciário. Na próxima sexta-feira, às 14 horas, na Comissão de Participação Popular,
a pedido do Núcleo de Assistentes Sociais do Judiciário, realizaremos um importante
debate sobre o depoimento sem dano.



677
____________________________________________________________________________

Temos  uma  luta  aqui  na  Assembleia  que  redundou  na  apresentação  de  uma
emenda  à  Lei  Orgânica  do  Judiciário,  em  2008,  que prevê a  instalação de vara
especializada para julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Essa foi
uma  reivindicação  antiga  do  movimento  em  prol  da  criança  e  do  adolescente.
Felizmente,  conseguimos  incluí-la  na  Lei  de  Organização  do  Judiciário.  É
impressionante  o número de casos  que estão  tramitando e  que dizem respeito à
violação de direitos da criança e do adolescente, nesse particular, exploração, abuso
e violência sexual,  fazendo com que o abusador,  o explorador  conviva  com essa
criança  e  com  esse  jovem.  Por  isso  é  importante  a  implantação  da  vara
especializada.

No processo de implantação da vara especializada, em curso, deverá haver um
trabalho  conjunto  da  Assembleia,  do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Justiça,
através da Coordenadoria da Infância  e  da Juventude do Ministério  Público e  do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. A
metodologia  de  funcionamento  dessa  vara  especializada  tem  gerado  debates.
Queremos aprofundar esse debate com os técnicos, profissionais da área, psicólogos
e assistentes sociais do Judiciário e do Ministério Público, contando com a presença
de especialistas, porque queremos que a vara especializada seja instalada com uma
metodologia  que  preserve  o  exercício  profissional,  que  proteja  a  criança,  sem
revitimizá-la. Esse é um debate importante. Queria pedir aos servidores do Judiciário
que reiterassem o convite aos assistentes sociais e psicólogos do tribunal. Faremos
uma reunião na próxima sexta-feira, às 14 horas, no auditório da Assembleia.

Aproveito  para  parabenizar  os  assistentes  sociais  de  todo  o  Estado  de  Minas
Gerais,  cujo  número  aproximado é  20  mil.  Dia  15  de  maio  é  o  Dia  Nacional  do
Assistente Social, categoria à qual tenho muito orgulho de me integrar. Nessa data,
estaremos  cobrando  desta  Casa  algumas  reivindicações  pertinentes  não  só  à
categoria dos assistentes  sociais,  mas também ao seu exercício  profissional,  que
repercute na oferta de serviços públicos e das políticas públicas, particularmente da
assistência social para o cidadão mineiro.

Temos  uma  legislação  federal  que  estabelece  a  jornada  de  30  horas  para  os
assistentes sociais. Muitos municípios ainda não cumprem essa jornada. No Estado
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de  Minas  Gerais,  alguns  órgãos  cumprem  essa  jornada,  outros,  não.  Temos
mobilizado a categoria, inclusive no sentido de fazer com que essa legislação seja
respeitada. Temos um concurso realizado pela Sedese. Cobramos do secretário de
Estado,  Dr.  Eduardo  Bernis,  com  quem  dialogamos,  para  que  o  Estado  faça  a
provocação  desses  profissionais  para  fortalecer  a  política  pública  de  assistência
social. Estamos estimulando os municípios a realizar concursos públicos para formar
suas equipes de psicólogos e assistentes sociais  no âmbito do Sistema Único da
Assistência  Social,  sem  precarização,  sem  qualquer  tipo  de  contratação  por
modalidade indigna, como, por exemplo, pelo pregão eletrônico. Entendemos que a
valorização dos assistentes sociais e psicólogos do Suas é muito importante para
uma política pública de qualidade.

Transmito  nossos  cumprimentos  a  cada  assistente  social  do  Estado  de  Minas
Gerais  e ao  presidente  Leonardo David,  do  nosso Conselho  Regional  de Serviço
Social.

Também queria aproveitar o espaço da tribuna para dizer que amanhã, às 16 horas,
teremos  uma  grande  mobilização  dos  assistentes  sociais  de  Belo  Horizonte
vinculados à Prefeitura de Belo Horizonte, pelo cumprimento da jornada de trabalho
de 30 horas, além das reivindicações gerais da luta dos trabalhadores da prefeitura.
Eu, que sou assistente social concursado da Prefeitura de Belo Horizonte, associo-
me à luta desses trabalhadores. A concentração será a partir das 15 horas, na porta
do prédio principal da prefeitura. Estaremos nas ruas para exigir também melhores
condições de trabalho em Belo Horizonte.

E, nessa mesma linha, também queria cumprimentar os deputados Rogério Correia
e Paulo Lamac pela realização de uma importante audiência pública hoje que tratou
da greve dos trabalhadores da Copanor. Sr. Presidente, desde o dia 26 de março, os
trabalhadores da Copanor estão em greve. Ela é uma subsidiária da Copasa que
presta  serviços  de  saneamento  nas  regiões  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais,
particularmente os Vales do Jequitinhonha, Mucuri,  São Mateus e Norte de Minas.
Deputado Gustavo Valadares, mais de 90% dos trabalhadores da Copanor recebem
menos de R$750,00.  Pasmem, Srs.  Deputados,  porque o  auxílio-alimentação dos
trabalhadores  da  Copasa  aqui,  da  sede,  é  maior  que  o  salário  de  90%  dos
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trabalhadores da Copanor, que realizam esse serviço no Norte, Jequitinhonha, Mucuri
e são Mateus.

Na verdade, não queremos rebaixar o auxílio-alimentação aqui de Belo Horizonte.
Pelo contrário, ele é fruto de uma conquista dos trabalhadores da Copasa. O que não
queremos é que esse grande contingente  de trabalhadores  da  Copanor  não seja
atendido  em  suas  modestas  reivindicações.  Eles  estão  reivindicando  um  piso  de
R$1.100,00, e a Copanor está oferecendo 5,5%. O que seriam 5,5% para um salário
de R$750,00? Eles estão reivindicando condições de trabalho, transporte e condições
de prestar um serviço de qualidade para essa população tão sofrida do Norte,  do
Jequitinhonha e do Mucuri.

Tenho  acompanhado  há  anos  as  debilidades  na  prestação  dos  serviços  de
saneamento  pela  Copanor.  Queria  dizer  que,  ao  discriminar,  não  valorizar  esse
trabalhador  da  Copanor,  promover  salários  ínfimos,  inexpressivos,  gerando  e
fomentando  uma alta  rotatividade,  você  desestimula  esse trabalhador  e  prejudica
aquele cidadão na ponta, que precisa de um serviço de qualidade. Estamos falando
aqui de uma região que precisa, cada vez mais, de uma política integrada na gestão
dos recursos hídricos.

Mencionei  aqui,  deputado Paulo  Lamac,  nossa audiência promovida hoje por  V.
Exa., deputado Rogério Correia, e com a presença do deputado Tadeu Martins Leite.
Queremos que as negociações sejam reabertas. Queremos uma negociação fraterna
da direção da Copanor. Queremos que essa questão das condições de trabalho seja
verificada. Estamos falando aqui em levar água para quem não tem água para beber,
água para consumo humano.  Estamos falando aqui  em locais  que o  cidadão,  às
vezes,  está pagando pela coleta e tratamento do esgoto,  mas que o esgoto está
sendo jogado in natura em cursos de água que já são precários, estão em condições
precárias de impacto na saúde desses seres humanos.

Portanto aprovamos vários requerimentos. Aliás, reitero aqui ao nosso governador,
o ex-deputado Alberto Pinto Coelho, que interceda junto à Copasa e à Copanor no
sentido  de  retomar  essas  negociações.  Desde  o  dia  26  de  março,  esses
trabalhadores estão em greve. Repito: mais de 90% desses trabalhadores estão com
salário  abaixo  de  R$750,00.  Fica  aqui  a nossa denúncia  dessa situação,  de  não
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promover as condições dignas de valorização desse trabalhador e de funcionamento
da Copanor. Acaba que quem sai mais prejudicado é aquele morador do Mucuri, do
São Mateus, do Jequitinhonha e do Norte de Minas.

Fica aqui a nossa palavra de apelo para que o governo reabra as negociações com
os trabalhadores da Copanor. Que possamos também na Comissão de Administração
aprovar o Projeto de Lei nº 5.133, da revisão anual, da data base, para trazermos o
mais rapidamente possível esse projeto a Plenário. Muito obrigado, presidente Ivair
Nogueira.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

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

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  7.939/2014,  da
Comissão de Assuntos Municipais, 7.940 a 7.942/2014, da Comissão de Prevenção e
Combate  às  Drogas,  7.943  a  7.953/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  e
7.954/2014, da Comissão de Segurança Pública. 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 Defesa do Consumidor, de Cultura, de Segurança
Pública, de Educação e de Turismo, cujo teor foi publicado na edição anterior.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXI do

art. 232 do Regimento Interno, os requerimentos dos deputados João Leite e outros
em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  comemorar  o  Dia  da
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Independência do Estado de Israel e Agostinho Patrus Filho e outros em que solicitam
a convocação de reunião especial para a entrega do título de cidadão honorário do
Estado ao Dr. Raffaele Peano.

O presidente (deputado Dalmo Ribeiro Silva)  -  Requerimento  do  deputado  Ivair
Nogueira  e  outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para
homenagear  a  marca  de  joias  Vianna  Brasil  pelos  30  anos  de  sua  fundação.  A
presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno.

Suspensão da Reunião
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - A presidência vai suspender a reunião por

45 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias
constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente - 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, desconvocando a extraordinária de
logo  mais,  às  20  horas,  e  convocando  as  deputadas  e  os  deputados  para  as
extraordinárias  de amanhã,  dia  14,  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 23ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 12/5/2014

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Gustavo Corrêa
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Deputado Fred Costa - Entrega de Placa - Palavras do Sr. Humberto Alves Pereira -
Palavras  do  Presidente  -  Apresentação  Musical  -  Palavras  do  Presidente  -
Encerramento - Ordem do dia.
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Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Corrêa -

Sebastião Costa.
Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O deputado Sebastião Costa, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

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

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Jornal da Cidade.
Composição da Mesa

O locutor -  Convidamos a tomar  assento à Mesa os  Exmos.  Srs.  vereador Léo
Burguês  de  Castro,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Roberto
Luciano  Fortes  Fagundes,  presidente  da  Associação  Comercial  e  Empresarial  de
Minas Gerais - ACMinas; Oswaldo Borges da Costa Filho, presidente da Companhia
de  Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais  -  Codemig;  Pimenta  da  Veiga,
presidente  do  Instituto  Teotônio  Vilela  de  Minas  Gerais;  jornalista Humberto Alves
Pereira, presidente do Jornal da Cidade; Humberto Filho, diretor executivo do Jornal
da  Cidade;  e  deputados  Gustavo  Corrêa  e  Fred  Costa,  sendo  este  autor  do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença nesta solenidade da Exma. Sra. ex-

deputada Maria Elvira e dos Exmos. Srs. Alexandre Davis,  diretor do Grupo PAD;
Carlos Rubens Doné, diretor de mercado da Rádio Itatiaia; Bruno Marinho, diretor da
revista Diverso;  José  Saad  Duailib,  diretor-geral  da  Band  Minas;  Jaeci  Carvalho,
jornalista do Estado de Minas-TV Alterosa; Luiz Tito, representando o jornal O Tempo;
Lúcio Costa, empresário; Wagner Espanha, diretor comercial da Rede Record; Joel
Jorge  Paschoalin,  presidente  da  Setra-BH;  Hernani  Castro  Júnior,  vice-presidente
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executivo da Federação Convention Bureaux MG; Nadim Donato Filho, presidente do
Sindilojas; jornalista Carlos Lindemberg, da TV Band e presidente do Ceppo; e José
Aparecido  Ribeiro,  presidente  do  Conselho  de  Política  Urbana  da  Associação
Comercial de Minas.

Registramos também o recebimento de mensagens que nos foram enviadas pelo
Exmo. Sr. Carlos André Mariani Bittencourt, procurador-geral de justiça do Estado de
Minas;  pela  Exma.  Sra.  Andréa Abritta,  defensora pública-geral  do Estado;  e pelo
Exmo. Sr. Márcio Lacerda, prefeito municipal de Belo Horizonte; por meio das quais
parabenizam o Jornal da Cidade por esta homenagem, na pessoa do seu presidente,
Sr. Humberto, e também o deputado Fred Costa pela iniciativa da homenagem.

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

pelo saxofonista Leo Moura.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Fred Costa
Peço licença aos presentes para utilizar a tribuna. Boa noite a todos, boa noite a

todas. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, meu amigo, deputado estadual Dinis Pinheiro, por quem
tenho o maior apreço e admiração. Ele é uma referência de pessoa pública, dotada
de capacidade singular e de respeito ao dinheiro público. Eu me aventuro a fazer aqui
um exercício de futurologia, afirmando que ele vai ser nosso futuro vice-governador
do Estado de Minas Gerais.

Sr.  Humberto  Alves  Pereira,  jornalista  e  presidente  do  Jornal da  Cidade;
Humbertinho Filho, diretor-executivo do jornal, estimado e dileto amigo; Exmo. Sr. Léo
Burguês,  vereador  e  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  que
conseguiu fazer história ao ser reeleito presidente na Câmara Municipal; Sr. Roberto
Luciano  Fortes  Fagundes,  presidente  da  Associação  Comercial  e  Empresarial  de
Minas Gerais - ACMinas -, amigo também muito próximo e que sempre esteve a meu
lado, quando provocado para assuntos de relevância para Belo Horizonte e para o
Estado de Minas Gerais; Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho, competente presidente
da Codemig. Quisera eu não ter somente a semelhança com o nome dele, já que
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meu nome completo é Frederico Borges da Costa,  conhecido publicamente como
Fred Costa. Pudera eu ter a competência que ele tem, certamente não seria deputado
estadual, costumo brincar assim. Aproveito para cumprimentar minha amada, minha
querida  mãe  e  também  minha  irmã.  Se  tivesse  a  beleza  de  minha  irmã  e  a
competência  do  Oswaldo,  hoje  eu  seria  senador  da  República,  e  não  deputado
estadual.

No ano de 1959 se inicia a história e a circulação do primeiro exemplar. Já que
tomei a liberdade de falar de minha mãe e de minha irmã, falarei também de meu pai,
falecido há 12 anos. Ele era historiador e advogado. Dele herdei a dedicação aos
livros de história. Esse ano, para os historiadores, foi marcado pela revolução cubana,
e hoje é enormemente criticado e não sintonizado com o mundo globalizado em que
vivemos. Enquanto vinha para cá, comecei a refletir sobre a comunicação do passado
e a comunicação atual.

Para que possamos mensurar quanto as coisas se modificaram ao longo dos 55
anos  que  hoje  celebramos,  embora  não  estejamos  na  data  propriamente  dita,  a
população  de  Belo  Horizonte  naquele  período  era  de  aproximadamente  600  mil
habitantes, enquanto hoje é de 2.400.000 habitantes.

A televisão,  naquele  período,  era  um  objeto  de  luxo,  apenas  com  10  anos  de
história. Raras eram as residências que a possuíam e, obviamente, eram em preto e
branco naquela época.

Outra forma de comunicação, hoje não muito utilizada, eram as cartas; os Correios,
oficialmente, só foram fundados 10 anos depois do início da história do  Jornal da
Cidade, no ano de 1969. O rádio era um instrumento fundamental na comunicação.
Às  vezes,  isso  nos  passa  completamente  despercebido  hoje,  mas,  ao  longo  do
tempo, era o que se utilizava para ouvir músicas. No referido ano, Roberto Carlos
lançava o seu primeiro LP. Ao longo da história, já passamos pela fita cassete, de
música,  obviamente,  e  pelo  CD,  atualmente  utilizado.  Com  relação  aos  filmes,
passamos pelos vídeos VHS.

Os  telefones,  naquele  período,  eram  uma  raridade.  E,  posteriormente  a  isso,
aqueles que vivenciaram as décadas de 1970 e de 1980 - nasci no término da década
de 1970 - sabem que o telefone era um bem valioso a ser declarado no imposto de
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renda, que, aliás, acabamos de declarar. Os nossos hábitos mudaram muito, de modo
que hoje muitos de nós possuem diversos telefones celulares.

Os computadores estavam longe de ser uma realidade. Logo, aquele período era
uma  realidade  completamente  diferente.  Em  meio  a  esse  momento,  com  uma
capacidade singular e de forma auspiciosa, ao deixar o Diário de Minas, o visionário
Joffre Alves Pereira funda o Jornal da Cidade. Desde sua primeira edição, provocou e
valorizou o instituto da maternidade e da família, remetendo a outra característica que
seria sua marca: a exaltação da beleza física, principiológica, de atitude e de caráter,
promovendo o melhor das pessoas. Trouxe a seguinte manchete: “Ser mãe ajuda a
mulher a ser bela”.

Não poderia passar  por  mim despercebido que ontem celebramos, com enorme
alegria,  o Dia das Mães, no meu caso específico,  ainda com mais alegria porque
amanhã é o aniversário de minha mãe. Portanto queria aqui cumprimentar as mães,
parafraseando o ex-presidente norte-americano Abraham Lincoln - e longe de mim
ser  comparado a  ele,  não tenho essa pretensão,  pois  seria  da  minha parte uma
tremenda audácia -  e  citando sua frase,  que reflete um sentimento que,  acredito,
emana do coração de todos nós: “Tudo aquilo que sou ou pretendo ser devo a um
anjo, minha mãe”.

Tal qual o sentimento materno, de quem só deseja o bem para seu filho, o Jornal da
Cidade,  cria da  família  Alves  Pereira,  tem sido  sempre fiel  ao levar  aquilo  que é
proposta jornalística, com uma equipe sempre competente. Por lá já passaram ícones
do jornalismo de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil. Quero aqui citar dois
deles: Roberto Drummond e Anna Marina Siqueira. O jornal procura sempre levar o
que é de relevante interesse social, a partir de outra vertente, traduzida no seu atual
slogan: notícia boa também dá audiência. Quantos batizados, festas de aniversário,
noivados, casamentos, comemorações diversas, homenagens, fatos que marcaram
nossa  vida  de  forma  mais  íntima  foram  motivo  de  reportagem  e  citação!  Nessa
caminhada, entretanto, houve percalços e desafios. O maior deles ocorreu em 1990,
com  a  morte  de  seu  fundador.  Naquele  momento,  então,  assume  seu  filho,  o
competente Humberto Alves Pereira, que, com galhardia, afinco, dedicação e inata
vocação para o exercício, lidera e toma a frente da empresa de comunicação. Assim,
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foram  superadas  várias  crises  econômicas  que  marcaram  o  nosso  país,  mais
recentemente a crise econômica de 2008, combinada com o rápido crescimento de
alternativa de comunicação na internet.

Entretanto, quando todos acreditavam que os jornais, os tabloides estavam fadados
ao insucesso e ao término, já que no mundo foram reduzidas suas operações, no
Brasil tivemos uma exceção. Em 2010, houve um aumento na tiragem de 4,2%. Logo,
na contramão da tendência mundial, o  Jornal da Cidade  se consolidou mais ainda,
sintonizado com o momento.

Transpondo  aquele  paradigma,  vai  também  para  a  internet.  Tem,  aliás,  um
aplicativo que indico para aqueles que ainda não fazem uso.

Com uma equipe enxuta, dinâmica, capaz e eficaz, passa por uma reformulação
gráfica, passando a ter um formato de mais confortável manuseio para nós, leitores,
moderno e agradável de ler.

Lembro  aqui  de  uma  frase  de  autor  desconhecido:  “Os  jornais  incitam  a
curiosidade”. Essa afirmação vale mais ainda para o Jornal da Cidade. Não obstante
essa  sua  característica  de  momentos  marcantes,  de  momentos  felizes,  vem
traduzindo e trazendo importantes informações de diversos assuntos e fomentando
discussões. Tenho que reconhecer seu importante papel em pautas da coletividade
em que estive à frente e quando tive o apoio irrestrito e incondicional do jornal. Refiro-
me à alça no Belvedere, à trincheira e, mais recentemente, no final do ano passado, a
um pedágio que seria instalado na BR-040 entre BH e Nova Lima e a uma tentativa
de flexibilização da Mata do Cercadinho.

Atualmente, tendo enorme pluralidade, seus cadernos são diversificados, trazendo
temas da atualidade, como velocidade, noivas - tema convidativo para o momento
que eu estou vivendo, principalmente para a minha mulher -, sociedade, gastronomia,
entre outros.

Certamente, se o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso aqui morasse, seria
leitor do Jornal da Cidade, pois, em determinado momento, afirmou, reconhecendo a
importância transcendental dos jornais: “Todos os dias, leio os jornais para saber o
que penso” assim demonstrando quanto esse instrumento é importante não apenas
para levar informações, mas também para formar opinião,  pois,  quando Fernando
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Henrique Cardoso fez essa afirmação, era ele o presidente da República.
Todo  esse  sucesso  de  mais  de  meio  século  serve  não  só  de  referência,  mas

também de exemplo para todos nós de administração coroada de êxito. Isso se atribui
à equipe, à família, ao legado deixado e que vem sendo seguido com honestidade e
responsabilidade  por  sua  família,  hoje  representada  pela  pessoa  do  competente
Humbertinho, assim tomo a liberdade de falar, diretor executivo do jornal que tem um
papel de altíssima responsabilidade e relevância nessa história.

Quero finalizar, lembrando-me de um personagem muito importante para a nossa
história: Bonaparte afirmou que teria mais medo de 3 jornais que de 100 baionetas.
Certamente,  se Napoleão Bonaparte fosse leitor  do  Jornal da Cidade,  não teria o
menor temor e teria enorme prazer e alegria. Quero tomar a liberdade, Sr. Presidente,
em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representante dos
anseios do povo de Minas, de reconhecer essa bela história e desejar que, se Deus
quiser, perdure por outros tantos anos, dividindo com todos nós momentos aprazíveis
não  só  da  nossa  história,  mas  também  de  todos  os  belo-horizontinos,  mineiros,
brasileiros e aqueles que por aqui passarem. Parabéns à família Alves Pereira e a
todos aqueles que participaram dessa meritória história do Jornal da Cidade.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis

Pinheiro, fará a entrega ao presidente do Jornal da Cidade, jornalista Humberto Alves
Pereira,  de  placa  alusiva  a  esta homenagem. A placa a  ser  entregue contém os
seguintes dizeres: “A produção de um jornal impresso é um dos empreendimentos
mais  instigantes da mídia,  pois  demanda o esforço e a capacidade intelectual  de
pessoas compromissadas com a prestação de serviços e a comunicação de fatos
relevantes  e  atuais  para  a  sociedade.  Esse  foi  o  desafio  aceito  por  Joffre  Alves
Pereira ao criar o Jornal da Cidade, em 1959, com o intuito de levar informação de
qualidade aos cidadãos mineiros, em especial àqueles residentes em Belo Horizonte.
Ao longo de sua trajetória, e sempre sob a direção da mesma família, o semanário
nunca  abandonou  seus  ideais  de  inovação  e  modernização.  Abordando  os  mais
variados temas, com uma tiragem cada vez maior, a publicação está presente nos
principais endereços da capital, agora no formato tabloide e com uma nova identidade
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visual. Por sua relevância para o Estado e, sobretudo, para os belo-horizontinos, a
Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  orgulhosamente,  rende  homenagem  ao
Jornal da Cidade nesta data”.

O presidente - Solicito a presença do querido amigo deputado Fred Costa.
- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Humberto Alves Pereira
Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer um registro:  o governador Alberto Pinto

Coelho esteve neste Plenário antes de iniciar a solenidade. Ele já havia assumido
compromisso anterior  e  não  poderia  aqui  ficar,  mas  me pediu  para  registrar  sua
presença. Aliás, ele faz parte da história do jornal, com meu pai Joffre, quando era da
Telemig. Esse é o registro do governador.

Exmo.  Sr.  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,
deputado  Dinis  Pinheiro;  Exmo.  Sr.  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo
Horizonte, vereador Léo Burguês; Exmo. Sr. Presidente da Codemig, Oswaldo Borges
da Costa Filho; Exmo. Sr. Deputado Fred Costa, a quem devo a gentileza de ser o
autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem;  Exmo.  Sr.  Deputado
Gustavo Corrêa; Exmo. Sr. Presidente do Instituto Teotônio Vilela, Pimenta da Veiga;
Exmo. Sr. Presidente do Setra-BH, Joel Jorge Paschoalin; Exmo. Sr. Presidente da
Associação Comercial do Estado de Minas Gerais, Roberto Luciano Fortes Fagundes;
Exmo. Sr. Humberto Alves Pereira Filho, diretor executivo do jornal; e minha família,
minha irmã Eliana, minha sobrinha Daniela, minha sobrinha Adriana e seu marido
César Artur.

Em  primeiro  lugar,  quero  agradecer  ao  presidente  desta  Casa,  deputado  Dinis
Pinheiro, cuja trajetória política vem se destacando cada vez mais, principalmente nos
anos mais recentes; ao jovem deputado Fred Costa, depois do que falou sobre mim e
sobre o jornal, autor da proposta de homenagem ao Jornal da Cidade; a toda a Mesa
e  aos  demais  deputados  cujos  mandatos  foram  legitimamente  conquistados  nas
urnas pelos votos dos eleitores de todos os municípios de Minas Gerais, Estado que
representa o 2º maior colégio eleitoral deste país. Portanto eles merecem destaque
na vida pública. A todos vocês, meus colegas e amigos da imprensa e convidados,
que me honram com suas presenças, pergunto: o que representa para a Assembleia
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Legislativa de Minas Gerais prestar uma homenagem a um veículo de comunicação?
E mais: qual é a receita para que esse veículo mereça tamanha distinção?

Se me permitem, vou tentar mostrar aqui os ingredientes que usamos, ao longo de
quase 55 anos,  para a construção de uma sólida história  no mercado mineiro de
comunicação impressa e de mídia. Todos sabemos que, dificilmente, no nosso país,
uma empresa supera seus 50 anos de atividades, seja ela de qualquer setor. No caso
de uma empresa jornalística, essa longevidade é ainda mais rara. O Jornal da Cidade
foi fundado por meu saudoso pai, o jornalista Joffre Alves Pereira, que sempre teve ao
seu lado minha igualmente saudosa mãe Hilda.

Registro aqui a presença de minha irmã Eliana. Em 1°/9/1959, com o apoio de seu
amigo e banqueiro Gilberto de Andrade Faria, na época dono do Banco da Lavoura,
superou  esta  marca,  e,  em  setembro  deste  ano,  emplaca  55  primaveras.  Digo
primaveras não apenas pela comemoração ser no mês de setembro, quando tem
início  a  estação  das  flores,  mas  também  por  acreditar  que  o  Jornal  da  Cidade,
presente e, com orgulho, líder na Zona Sul de Belo Horizonte, proporciona a seus
leitores  e  anunciantes  um  conteúdo  de  excelente  qualidade  editorial,  com
informações seguras e um texto leve, de fácil entendimento e atrativo como deve ser.

Dedicamos  semanalmente  espaço  para  os  principais  acontecimentos  da  cidade
onde  vivemos,  no  mundo  empresarial,  político,  financeiro,  automotivo,  da  moda,
casamentos, saúde e beleza, casa & design, turismo, cultura, arte e filantropia. Enfim,
abordamos todos os assuntos que interessam a nossos leitores. O Jornal da Cidade
nasceu em plena década de 1950, no glamour dos anos dourados. Hoje, na segunda
década do terceiro milênio, o jornal se consolida como uma empresa jornalística da
mais  alta  credibilidade,  par  a  par  com o  que há de mais  moderno  nestes  novos
tempos. Dizer que foram tempos sempre fáceis seria falácia. Quem acompanha a
economia brasileira sabe das várias crises que todos nós, empresários, tivemos de
enfrentar de lá para cá. Mas com coragem, firmeza e, principalmente, acreditando no
produto oferecido, vencemos e, por que não dizer, crescemos, a cada uma delas.

Devemos esta posição firme no mercado mineiro de comunicação à preocupação
constante de atualização, hoje refletida nos cadernos temáticos criados por meu filho,
diretor executivo, Humberto Alves Pereira Filho, junto à equipe de profissionais, entre
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eles a neta do fundador do jornal, Adriana Willcox, que desempenha com carinho e
dedicação o cargo de gerente do Centro de Processamento de Dados e comanda
todas as ações gráficas do semanário.

Resumindo,  são o  olhar  atento  aos  anseios  do  público  do  Jornal  da  Cidade,  o
empenho  de  cada  profissional  da  equipe  e  a  seriedade  em  encarar  o  ofício  do
jornalismo os ingredientes  que nos fizeram chegar  até aqui.  Liderar e evoluir  são
nossas metas. E, sem modéstia, posso dizer que o Jornal da Cidade sabe conjugar
com maestria  esses dois verbos.  Caso contrário,  não estaríamos aqui  hoje sendo
homenageados por esta Assembleia Legislativa, que tanto honra o povo de Minas
Gerais e reconhece nesse veículo um símbolo de credibilidade e confiança junto aos
leitores e anunciantes, nossos parceiros ao longo desses quase 55 anos.

Quero finalizar reprisando o que o deputado Fred Costa falou, que é o  slogan do
Jornal da Cidade: notícia boa também dá audiência. Muito obrigado.

Palavras do Presidente
Humberto é igual a um menino, inquieto, saliente, superansioso. Observaram? Mas

é compreensível, uma figura humana extraordinária. Digo, amigo José Saad e Maria
Elvira,  ele  tem  a  felicidade  de  se  revestir  de  predicados  extraordinários,  que
ornamentam essa sua figura. Que figura maravilhosa,  abençoada!  Humberto,  olha
que plateia distinta, mineiros e mineiras altamente valorosos que vieram abraçar o
seu querido pai, que deixou esse legado imortal para você e para todos nós. Vieram
abraçar você, o Humbertinho,  a sua irmã, os demais familiares. Falo com a alma
supersincera,  são poucos e  é  cada dia  mais  raro  encontrar  um ser  humano  que
realmente consegue ser  agasalhado por  tantos  valores.  Humberto  é isso,  sempre
alegre, sempre um amigo compreensivo e solidário.

Lembro do início da minha história, uma história sempre pequenina, e Humberto
confiante, solidário, incentivando, empurrando-nos para a frente, acreditando - não é,
Saad? -  num simples caminhante da vida pública.  É uma alegria  enorme estar  à
frente desta Casa, a Casa do povo, abraçando-o, reverenciando-o, formulando votos
de muito êxito, muita luz. Que você continue fazendo esse jornal sempre. Aliás, as
gerações vindouras haverão de corroborar isso que aqui  falo.  É orgulho para BH,
para a nossa história um veículo de comunicação inteligente, aberto, prazeroso, que
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se  pauta,  amigo  Lindemberg,  pela  ética,  compromissado  com  os  mais  absolutos
valores e reafirmando, em cada passo, seu compromisso firme, inquebrantável, com
a democracia. Transporta, amigo Humberto, saber, cultura, arte, alegria. E tem sido
um  veículo  fabuloso  na  transformação  da  vida  do  povo  de  BH,  dos  mineiros  e
mineiras, na minha vida e certamente na história de todos nós.

Este é um momento muito festivo, de júbilo. Quero parabenizar você, seu filho e
todos os familiares. É muito bom termos oportunidade de testemunhar um momento
de glória, que certamente haverá de propiciar ao nosso povo alegrias incontáveis.

Eu peço perdão, e certamente sua generosidade irá compreender. A presidência da
Assembleia  muitas  vezes  é  revestida  de  muitos  espinhos.  Eu  tenho  outro
compromisso marcado para as 20 horas. Não sou muito de atrasar, mas não poderia
ser  diferente,  e  eles  haverão  de  compreender  que  eu  estava  aqui,  tendo  a
oportunidade de aplaudir essa história que muito eleva nossa querida e amada Minas
Gerais.  Portanto  convoco  o  deputado  Gustavo  Corrêa,  jovem  deputado,  amigo  e
irmão, que, com muita luz, presidirá com uma linda oração para coroar este momento
superfestivo, encantador.

Deixo meu abraço, minha saudação especial, aos mineiros, a todos vocês, amigos,
amigas,  e  ao  vereador  Léo Burguês,  que sempre nos  acolhe  com muita  ternura.
Obrigado. Saúdo esse homem público muito reto de princípios e de ideias, um grande
artífice da luta pela democracia, um companheiro combatente do saudoso Tancredo
Neves, que sempre deu vida e dignidade à vida pública. Estou certo de que tantas
outras alegrias proporcionará a Minas e ao Brasil. Saúdo, com enorme alegria, o ex-
prefeito  e ex-ministro Pimenta da Veiga.  Saúdo o Oswaldo Borges,  presidente  da
Codemig, que realmente tem uma trajetória luminosa.  Saúdo o Roberto Luciano e
aproveito  a  oportunidade  para  transmitir  um  abraço  a  sua  esposa,  uma  pessoa
alegre, amiga, comprometida com o bem e que tem uma vida voltada para os mais
carentes, os menos favorecidos, abraçando obras sociais de grande envergadura.
Saúdo  o  Gustavo  Corrêa,  reafirmando  a  alegria  por  saber  que  ele  conduzirá  os
nossos  trabalhos;  e,  por  fim,  o  deputado  Fred  Costa,  essa  jovem  liderança,  um
homem  de  bem,  probo,  correto,  dedicado,  que  se  entrega  por  completo  à  vida
pública. Ele está há um ano em Belo Horizonte, e estou certo de que irá escrever uma
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história muito fecunda, levando alegria aos mineiros, pois esse é o papel de quem
exerce a vida pública: levar alegria, melhorar a vida das pessoas, transformar a vida
das pessoas. E, se não transformar, o exercício da vida pública estará fadado ao
fracasso, ele se tornará pequeno, insignificante. Portanto abraço os senhores e as
senhoras  com  muita  alegria.  Saúdo  o  deputado  Alencar,  a  quem  reverencio  a
belíssima  trajetória  de  vida  pública.  Neste  instante,  amigo  Humberto,  permita-me
convocar  o  amigo  Gustavo  Corrêa.  Deputado  Gustavo  Corrêa,  está  na  hora  de
trabalhar. Joel, obrigado. Obrigado a todos vocês. Nossos sinceros agradecimentos,
nossos aplausos, foi muito bom estar aqui. Felicidades.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir  o saxofonista Leo Moura, que nos

brindará com a música Seio de Minas, de Paula Fernandes.
- Procede-se à apresentação musical.
O locutor - Com a palavra, para seu pronunciamento, o deputado Gustavo Corrêa.

Palavras do Presidente
Boa noite, senhoras e senhores. Caro amigo Humberto, o presidente desta Casa,

deputado Dinis Pinheiro, deu-me a árdua missão de ler o pronunciamento que esta
Casa costuma fazer aos homenageados, mas vou ater-me a dizer apenas algumas
palavras e cumprimentar alguns amigos, de forma muito carinhosa. Vou fazer uma
confidência aqui. Digo sempre que, de alguma forma, o Jornal da Cidade contribuiu
para minha trajetória não apenas política, mas também de vida. Aprendi com o meu
avô - que Deus o tenha lá em cima, ao lado do seu pai - que eu devia sempre, para
me manter bem informado, ler semanalmente as pastilhas de cianureto, porque, com
certeza, despertaria em mim certa curiosidade para descobrir as pessoas que eram
citadas  e  nominadas.  Tenho certeza  de que,  com aquelas  informações,  consegui
aprender e conhecer um pouco mais de cada uma das pessoas que vivem e fazem a
história do nosso estado e nosso país.

Cumprimento você, Humberto, como eu bem disse, e toda a sua família, na figura
do seu filho,  Humbertinho e  da  sua irmã Eliane,  que ali  está.  Cumprimento esse
grande amigo e companheiro Léo Burguês. Tenho certeza de que sua vaga já está
garantida aqui. E espero que não tenha aqui nenhum procurador eleitoral para dizer
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que estamos fazendo propaganda extemporânea. Espero estar ao seu lado nos anos
de 2015 a 2019. Cumprimento o ex-ministro e presidente do Instituto Teotônio Vilela.
Espero, com a vontade de todos os mineiros, até porque o autor do requerimento já
disse isso, que o nosso presidente da Casa seja vice-governador e tenhamos o Sr.
Pimenta da Veiga como nosso governador nos próximos anos, sobretudo para dar
sequência a um trabalho que se iniciou com o hoje senador Aécio Neves, caminhou
com o Prof. Antonio Augusto Anastasia e continua com o ex-deputado desta Casa,
Alberto Pinto Coelho. Espero que os mineiros possam se espelhar na sua trajetória
política de homem honrado, íntegro, para que possa continuar colocando o nosso
estado no devido lugar, como tem sido feito. Cumprimento o Sr. Oswaldo Borges da
Costa Filho, presidente da Codemig. Humberto, hoje vi algumas pessoas que, pela
forma  de  viver  e  ser,  jamais  imaginaria  ver  aqui  no  Parlamento  mineiro.  Você
conseguiu trazer inúmeros amigos, o que prova o seu prestígio e o do seu jornal.
Cumprimento  esse  grande  amigo,  Roberto  Luciano  Fagundes,  presidente  da
Associação Comercial  e  Empresarial  de  Minas Gerais;  e  o  deputado Fred Costa,
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem ao  Jornal da Cidade, a
quem  quero  publicamente  parabenizar  por  esta  homenagem  e,  mais  que  isso,
reconhecer  o  trabalho  que  vem  exercendo  frente  ao  Parlamento  mineiro.  Espero
também usufruir da sua companhia aqui nos próximos anos.

Gostaria de cumprimentar toda a imprensa presente. Podemos ver que esse meio
de  comunicação,  juntamente  com  o  Jornal  da  Cidade, é  muito  forte.  O  Grupo
Bandeirantes está representado pelas figuras de José Saad Duailibi, meu amigo, e de
Carlos Lindenberg, que está aqui. Tenho a certeza do prestígio também da Globo, do
SBT e da Record.

Cumprimento  os  deputados  aqui  presentes,  na  figura  do  deputado  Alencar  da
Silveira, autor da lei que criou a TV Assembleia, que proporciona a todos os mineiros
a oportunidade de ver e conhecer melhor os parlamentares desta Casa. Cumprimento
também os ex-deputados, na figura da deputada Maria Elvira.

Humberto, queria apenas lhe dizer, de público, que o deputado Fred Costa foi muito
feliz na sua fala, quando deu aqui uma aula de história, voltando ao passado, para
poder nos ilustrar e dar vida a um jornal semanal, sobretudo nos dias de hoje, quando
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a tecnologia bate à nossa porta. Quando se faz uma matéria, muitas vezes ela se
torna antiga e ultrapassada,  em função -  volto a dizer -  da agilidade que hoje os
meios de telecomunicações nos proporcionam. Tenho certeza de que isso tudo é fruto
do seu empenho e da sua dedicação. Você conseguiu se espelhar nos passos de seu
pai, o grande amigo Joffre Alves Pereira. Digo-lhe o que meu pai sempre dizia e diz,
ou seja, que devemos nos cercar de gente boa e de gente qualificada.

Espero  poder  continuar  usufruindo  da  sua  companhia,  da  sua  amizade  e  da
companhia de seus familiares por muitos e muitos anos.

Leve o abraço desta Casa, como você bem disse, a Casa de todos os mineiros, de
todos os que aqui  estão. Somos legítimos representantes da população do nosso
estado. Este Parlamento é o reflexo do nosso estado, do que pensam as pessoas. Se
Deus quiser, vamos comemorar com as futuras gerações Pereiras os 100, 150 e 200
anos do seu jornal. Parabéns a você! Boa noite a todos.

Encerramento
O  presidente  -  A presidência  manifesta  a  todos  o  agradecimento  pela  honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação,  encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 13, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do
dia 13/5/2014.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/5/2014
Às  19h30min,  comparece  na  Câmara  Municipal  de  Contagem  a  deputada  Liza

Prado, membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, a presidente,
deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso II, do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e
a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater a criação de
Estatuto da Pessoa com Deficiência no âmbito do Estado e outros temas relativos à
garantia dos direitos da pessoa com deficiência e a discutir e votar proposições da
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comissão. A seguir, comunica também o recebimento de correspondência publicada
no Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofício do Sr. Júlio
Cezar de Andrade Miranda, presidente da Fundação Rede Minas (23/4/2014); e do
Sr.  Josué  Costa  Valadão,  secretário  municipal  de  Governo  de  Belo  Horizonte
(17/4/2014). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a
Sra. Carla Regina Lopes Silva, diretora de Diversidade, Inclusão e Ações Afirmativas
da  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Contagem;  e  os  Srs.  Arnaldo  Luiz  de
Oliveira,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Contagem;  Marcelo  Limo  da  Silva,
coordenador de Políticas da Pessoa com Deficiência, representando o Sr. Hamilton
Lara Moreira, secretário Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e
de  Atenção  ao  Idoso  de  Contagem;  Maurício  Alves  Peçanha,  presidente  da
Associação dos Deficientes de Contagem; Paulo Antônio Costa Prado, secretário de
Esporte,  Lazer  e  Juventude  de  Contagem;  Camilo  Machado  de  Miranda  Porto,
advogado e professor de Direito Constitucional e de Técnica Legislativa da Faculdade
Milton  Campos;  Célio  Pereira  Soares,  diretor  de  transporte  público  da  Autarquia
Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon; Helbert Firmino Pena,
vereador da Câmara Municipal de Brumadinho, que são convidados a tomar assento
à mesa. A presidente, na condição de autora do requerimento, tece as considerações
iniciais  e,  logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas
exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das
notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2014.
Liza Prado, presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

7/5/2014
Às  14h30min,  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  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada  comissão.
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Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado João Leite,  declara  aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Sebastião Costa,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão.  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
7.758, 7.759, 7.762 a 7.785/2014. 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 9.887/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  segurança  no  meio  rural  com  o
crescente aumento de furtos e roubos nas fazendas do Estado de Minas Gerais;

nº  9.888/2014,  da  deputada  Maria  Tereza  Lara,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  para  debater,  em audiência  pública,  o  projeto  idealizado pela  Sra.  Nívea
Mônica da Silva, promotora de justiça dos Direitos Humanos, sobre o trabalho com
detentos;

nº 9.889/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao  governador  do  Estado pedido  de  providências  para  encaminhar  projeto  de  lei
complementar a esta Casa Legislativa visando a instituir diária especial por jornada
extraordinária de trabalho policial militar aos integrantes da Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais, tendo em vista que a Nota Técnica SCRLP n° 018/2014, remetida à
Comissão de Segurança Pública, não abrange a matéria em questão;

nº 9.890/2014, dos deputados João Leite e Sebastião Costa e da deputada Luzia
Ferreira, em que solicitam seja realizada reunião no Município de Nova Serrana para
debater,  em audiência pública,  a questão da violência nos Municípios de Araújos,
Conceição do Pará, Leandro Ferreira, Nova Serrana, Perdigão e Pitangui;

nº  9.891/2014,  dos  deputados  Cabo  Júlio  e  João  Leite,  em  que  solicitam  seja
encaminhado ao comandante do 23° Batalhão de Polícia Militar em Divinópolis pedido
de informações sobre a notícia veiculada pelo jornal Estado de Minas segundo a qual
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o Sr. Marcelo Amaral de Oliveira afirma ter trabalhado cerca de 20 anos no referido
batalhão, sem a devida aprovação em concurso público, realizando serviços gerais,
tais como limpeza de áreas e lavagem de viaturas.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
João Leite,  presidente -  Sargento Rodrigues - Lafayette de Andrada -  Leonardo

Moreira.
ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
17ª LEGISLATURA, EM 9/5/2014

Às 19h15min, comparecem na Escola Municipal Vereador Maurício Saúde Pacheco
o deputado Paulo Lamac, membro da supracitada comissão, e o deputado Rogério
Correia. 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 a prestação
de serviços de internet e de telefonia móvel no Município de São José da Lapa. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cledna
Jardim de Souza e Joana D'Arc dos Santos Costa, esta secretária de Educação de
São José da Lapa; e os Srs. Francisco Fagundes de Freitas, prefeito municipal de
São José da Lapa; Altamiro Fortunato Filho, vice-prefeito municipal de São José da
Lapa; Carlos Fagundes Freitas, Luiz Otávio Gomes dos Santos e Valdeir de Souza
Soares,  vereadores da  Câmara Municipal  de  São José da Lapa;  e Diego Álvaro,
procurador de São José da Lapa; Marcos Antônio Borges, representante de Relações
Institucionais da Oi, representando o Sr. José Luiz Gattás Hallak, diretor de Relações
Institucionais dessaa operadora;  Marcos Antonio Ferreira,  membro da Diretoria  da
Câmara  dos  Dirigentes  Lojistas  de  São  José  da  Lapa;  Ivan  Moreira  de  Araújo,
morador  de  São José da Lapa,  que são convidados a  tomar  assento  à  mesa.  A
presidência  tece  suas  considerações  iniciais  e  concede  a  palavra  ao  deputado
Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate. Logo após, passa
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a palavra aos convidados,  para que façam suas exposições.  Abertos  os  debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A presidência
retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
Paulo Lamac, presidente - Rogério Correia.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 13/5/2014
Às 13h45min, comparecem na Câmara Municipal de Montes Claros os deputados

Duarte Bechir e Elismar Prado, membros da supracitada comissão. Está presente,
também,  o  deputado  Carlos  Pimenta.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e, nos termos do inciso III do art.
120 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada  e  solicita  aos  deputados  presentes  que  a  subscrevam.  A presidência
informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  o  financiamento  e  as  condições  de
funcionamento das Apaes na circunscrição dos Conselhos Regionais Norte I, Norte II,
Médio São Francisco e Alto do Rio Pardo, vinculados à Federação das Apaes-MG e a
discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários da reunião para ouvir as Sras. Eliana Colares de Oliveira, conselheira da
Apae Regional Norte I em Montes Claros; Eliete Veloso Silva e Oliveira, presidente da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - e mãe de aluno da Apae -
Montes Claros; Railda Ruas Oliveira, aluna da Apae Montes Claros; e os Srs. Luciano
Guimarães  Pereira,  secretário  municipal  adjunto  de  Desenvolvimento  Social  de
Montes Claros, representando o Sr. Ruy Adriano Borges Muniz, prefeito municipal de
Montes  Claros,  vereador  Cláudio  Prates,  representando  o  presidente  da  Câmara
Municipal de Montes Claros; Robson Geraldo Soares,  superintendente regional de
ensino, representando a secretária de Estado de Educação; Aleksander Oliveira de
Souza,  diretor  regional  da  Sedes,  representando  o  Sr.  Eduardo  Prates  Octaviani
Bernis, secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social; e Jarbas Feldner
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de Barros, consultor  técnico da Federação das Apaes-MG, que são convidados a
tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  autor  do  requerimento  que deu  origem  ao
debate,  tece  suas  considerações  iniciais.  Em  seguida,  concede  a  palavra  aos
deputados  Elismar  Prado  e  Carlos  Pimenta.  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, 14 de maio de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Bosco - Maria Tereza Lara.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 654/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  os
convênios ICMS nºs 45, 46, 47, 49 e 50, de 22 de abril de 2014, celebrados no âmbito
do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no Diário do Legislativo em 6/5/2014, a proposição vem a esta comissão
para receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

Fundamentação
Os convênios encaminhados pela 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.

De acordo com o art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, cabe a lei
complementar regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos e revogados. A lei
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 - ADCT.
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Em seu art. 1º, a referida lei federal estabelece que as isenções do  ICMS  serão
concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos
estados e Distrito Federal.

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

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

Passemos ao exame dos convênios encaminhados pela proposição.
O Convênio ICMS nº 45/2014 autoriza os Estados do Acre, Mato Grosso, Rio de

Janeiro, São Paulo e Sergipe a conceder redução de base de cálculo do ICMS, de
forma que a  carga  tributária  corresponda ao percentual  de  até  5%,  bem como a
dispensar o recolhimento de 100% do valor de multas e demais acréscimos legais do
ICMS incidentes sobre a prestação de serviços de comunicação por meio de mídia
exterior. O convênio estabelece ainda o prazo - até 30/6/2014 - e as condições para a
adesão aos benefícios nele previstos.

O Convênio ICMS nº 46/2014 autoriza o Estado do Amazonas a dispensar 100% do
valor das multas e juros de mora incidentes sobre o ICMS devido por contribuintes
estabelecidos nos Municípios de Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba e Nova
Olinda do Norte, bem como a prorrogar por cinco meses os prazos para recolhimento
do  imposto,  em  virtude  dos  danos  e  prejuízos  ocasionados  pelas  chuvas  e
inundações que atingiram aqueles municípios.

O Convênio ICMS nº 47/2014 altera o Convênio ICMS nº 39/2014, que autoriza o
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Estado da Paraíba a dispensar ou reduzir juros, multas e demais acréscimos legais
previstos na legislação tributária e a conceder parcelamento de débitos relativos ao
ICMS. A alteração visa a estender a autorização para o Estado do Maranhão.

O Convênio ICMS nº 49/2014 altera o Convênio ICMS 170/2014, que autoriza o
Estado de Rondônia a conceder redução da base de cálculo do ICMS e a dispensar o
pagamento  de  multa  e  juros  nas  operações  de  entrada  de  mercadorias  e  bens
destinados  às  obras  das  usinas  hidrelétricas  de  Santo  Antônio  e  Jirau,  no  Rio
Madeira. A alteração visa a acrescentar a condição de que os débitos possam ser
pagos em até 60 parcelas.

O  Convênio  ICMS  nº  50/2014  altera  o  Convênio  ICMS  48/2013,  que  institui  o
Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel Imune Nacional - Recopi
Nacional - e disciplina, para as unidades federadas que especifica, o credenciamento
do contribuinte  que realize  operações com papel  destinado à  impressão  de livro,
jornal  ou  periódico.  A alteração  visa  a  acrescentar  o  Estado  do  Ceará  entre  as
unidades federadas abrangidas pelo convênio.

Conclusão
Opinamos pela ratificação dos Convênios ICMS nºs 45, 46, 47, 49 e 50, de 22 de

abril de 2014, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica  os  Convênios  ICMS nºs  45,  46,  47,  49  e  50,  de  22  de  abril  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 45/2014, que autoriza a concessão da redução de base de

cálculo e a dispensa de multas e demais acréscimos legais do ICMS incidentes sobre
a prestação de serviços de comunicação por meio de mídia exterior;

II - Convênio ICMS nº 46/2014, que autoriza o Estado do Amazonas a dispensar
multas  e  juros  de  mora  incidentes  sobre  o  ICMS  devido  por  contribuintes
estabelecidos nos Municípios de Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba e Nova
Olinda do Norte;
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III  - Convênio ICMS nº 47/2014, que altera o Convênio ICMS nº 39/2014, o qual
autoriza  o  Estado  da  Paraíba  a  dispensar  ou  reduzir  juros,  multas  e  demais
acréscimos legais previstos na legislação tributária, e a conceder parcelamento de
débitos relativos ao ICMS;

IV -  Convênio ICMS nº 49/2014, que altera o Convênio ICMS 170/2014,  o qual
autoriza o Estado de Rondônia a conceder redução da base de cálculo do ICMS e a
dispensar o pagamento de multa e juros nas operações de entrada de mercadorias e
bens destinados às obras das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no Rio
Madeira;

V - Convênio ICMS nº 50/2014, que altera o Convênio ICMS 48/2013, o qual institui
o Sistema de Registro e Controle  das Operações com o Papel  Imune Nacional  -
Recopi  Nacional  -  e  disciplina,  para  as  unidades  federadas  que  especifica,  o
credenciamento  do  contribuinte  que  realize  operações  com  papel  destinado  à
impressão de livro, jornal ou periódico.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Corrêa - Ulysses Gomes.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 655/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão
de regime especial  de  tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do
segmento  econômico  do  setor  de  preparações  farmacêuticas,  reagentes  para
diagnóstico  in  vitro,  insumos  para  a  indústria  de  medicamentos  e  equipamentos
médicos.

Publicada no  Diário do Legislativo em 6/5/2014, foi a proposição encaminhada a
esta  comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da
Presidência nº 18.

Fundamentação
O art.  225  da Lei  nº  6.763,  de  1975,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção de
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medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da
Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em
lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica.

O § 1º desse artigo determina que a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - envie
à Assembleia Legislativa expediente com a exposição de motivos para a adoção de
medida nesse sentido,  cabendo a esta Casa,  nos termos do disposto no § 2º  do
referido  artigo,  ratificar  a  medida  adotada,  no  prazo  de  90  dias,  por  meio  de
resolução. De acordo ainda com o § 6° do mesmo dispositivo, cabe à SEF o envio
trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre
os quais elas incidiram.

Tendo como fundamento o artigo acima referido, a mensagem do governador em
exame encaminhou exposição de motivos, elaborada pela SEF, que justifica a adoção
de medidas de proteção ao contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de
preparações  farmacêuticas,  reagentes  para  diagnóstico  in  vitro,  insumos  para  a
indústria  de  medicamentos  e  equipamentos  médicos,  contra  benefícios  fiscais
irregularmente concedidos por outros estados, relativamente ao ICMS.

Os  citados  benefícios  foram  concedidos  pelos  Estados  do  Rio  de  Janeiro,
Rondônia, Tocantins,  Pernambuco e Santa Catarina e instituídos, respectivamente,
pela Lei nº 5.636, de 2010 e pelo Decreto nº 42.649, de 2010, pelas Leis nºs 1.473,
de 2005, 1.201, de 2000, 11.675, de 1999, e pelo Decreto nº 3.530, de 2010, cujas
vantagens  proporcionadas  são  operacionalizadas,  principalmente,  por  meio  de
concessão de crédito presumido do imposto.

Conforme descrito na exposição de motivos da SEF:
“A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os  contribuintes  instalados
nestas  unidades  da  Federação,  resultando  na  liberação  dos  recursos  não
embolsados  com o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação  em
novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência
em relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.”.

De  acordo  com  o  pacto  federativo  definido  pela  Constituição  Federal  e  com  o
sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria de ICMS dependem de



704
____________________________________________________________________________

prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - para que
sejam considerados legítimos.

Além  disso,  conforme  ressalta  a  exposição  de  motivos,  as  concessões  acima
mencionadas não estão previstas em lei  complementar ou em convênio do ICMS,
afrontando o disposto no art. 155, §2º, XII, “g”, da Constituição da República e na Lei
Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

A exposição de motivos salienta ainda que a reação do governo estadual deve ser
rápida, a fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos para o Estado.
Justifica a concessão de regime especial de tributação - RET - para as empresas do
segmento  econômico  do  setor  de  preparações  farmacêuticas,  reagentes  para
diagnóstico  in  vitro,  insumos  para  a  indústria  de  medicamentos  e  equipamentos
médicos  que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua
competitividade  ou  impedidas  de  se  instalarem  em  Minas  Gerais  em  face  de
benefícios  concedidos  por  outros  estados,  bem  como  informa  que  já  foram
concedidos alguns regimes especiais, os quais instituem crédito presumido na venda
de produtos industrializados, conforme transcrito a seguir:

“I - de 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação de venda interna, quando o
conteúdo de importação for maior que 40% (quarenta por cento);

II - de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da operação de
venda interestadual, quando o conteúdo de importação do produto for maior que 40%
(quarenta por cento);

III - implicando recolhimento efetivo de ICMS de:
a) 1,0% (um inteiro por  cento) do valor  das operações de vendas dos produtos

industrializados, em operações internas e interestaduais, desde que o conteúdo de
importação seja menor ou igual a 40% (quarenta por cento);

b)  3,0%  (três  por  cento)  do  valor  das  vendas  dos  produtos  industrializados
destinadas a não contribuintes;

c)  0%  (zero  por  cento)  do  valor  das  vendas  dos  produtos  industrializados
destinadas a pessoas jurídicas não contribuintes.”.

Vale lembrar que o referido setor econômico consta do relatório trimestral enviado a
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este Parlamento, mais precisamente do relatório do primeiro trimestre de 2014, em
cumprimento aos termos do § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Observe-se, ainda, que esse setor econômico já foi objeto de outra mensagem do
governador do Estado, a Mensagem nº 300/2012, a qual encaminhou à apreciação
desta  Casa  exposição  de  motivos  da  SEF  a  respeito  da  concessão  de  regime
especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  ao  contribuinte  mineiro  do  setor  de
fabricação de preparações farmacêuticas e de reagentes para diagnósticos  in vitro.
Todavia,  os  benefícios  fiscais  concedidos  naquela  oportunidade  diferem  dos
benefícios  ora  avaliados,  pois  aqueles  consistiam  em  diferimento  do  imposto  na
entrada e instituição de crédito presumido, de forma que a carga tributária  efetiva
fosse  de 0% a 3% conforme os  produtos  produzidos  e  de  4% para  os  produtos
importados. Além disso, naquela oportunidade, combatiam-se benefícios concedidos
irregularmente pelo Estado do Rio de Janeiro e, na questão ora em análise, procura-
se enfrentar benefícios fiscais concedidos por uma série de outros estados, além do
Estado do Rio de Janeiro.

Diante dos argumentos apresentados, entendemos necessário o estabelecimento
do regime especial de tributação, objetivando a proteção da economia mineira por
meio do restabelecimento da competitividade do setor produtivo em análise.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela ratificação do regime especial de tributação referente

à concessão de crédito presumido ao setor de preparações farmacêuticas, reagentes
para diagnóstico in vitro, insumos para a indústria de medicamentos e equipamentos
médicos, conforme projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...
Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  de  preparações

farmacêuticas,  reagentes  para  diagnóstico  in  vitro,  insumos  para  a  indústria  de
medicamentos e equipamentos médicos, 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 preparações farmacêuticas, reagentes para diagnóstico  in vitro,
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insumos para a indústria de medicamentos e equipamentos médicos, nos termos do
art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou
incentivos  fiscais  ou  financeiro-fiscais  concedidos  por  outros  estados,  conforme
exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 655/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Duarte Bechir, relator - Ulysses Gomes - Gustavo Corrêa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.753/2011
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria da deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo 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 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 2.753/2011 pretende 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,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins
lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo desenvolver e apoiar ações
voltadas à prevenção e ao combate ao câncer.

Com  esse  propósito,  a  instituição  ampara  os  pacientes  por  meio  da  oferta  de
gêneros  alimentícios,  remédios,  exames  de  urgência,  dieta  alimentar,  fraldas  e
suplementos;  adquire  veículos  para  transportar  pacientes  com  dificuldades  de
locomoção; e oferece apoio e hospedagem a pacientes e seus familiares durante o
período de tratamento.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  associação  na
comunidade de Divinópolis, 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 2.753/2011, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Arlen Santiago, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.109/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em epígrafe visa dar a

denominação de Rodovia Juca Rabello  ao trecho da Rodovia MG-429 que liga o
entroncamento da MG-176 ao Município de Lagoa da Prata.

Publicada no  Diário do Legislativo de 30/5/2013,  a proposição foi  distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 11/6/2013, a relatoria solicitou fosse o projeto, nos termos do art. 301
do  Regimento  Interno,  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de
Relações Institucionais  para  que esta  enviasse informações sobre  o  trecho a  ser
denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.109/2013 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia
Juca Rabello ao trecho da Rodovia MG-429 que liga o entroncamento da MG-176 ao
Município de Lagoa da Prata.

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 § 1° do art. 25, tratar das matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do município.
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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.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de
Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a nota técnica do Departamento de
Estradas  de  Rodagem  -  DER-MG  -  de  27/6/2013,  informando  que  o  segmento
rodoviário,  delegado  ao  Estado  de  Minas  Gerais  para  a  execução  de  obras  do
Programa Caminhos de Minas, não possui denominação oficial.

Cabe  destacar  que  foi  apensado  ao  processo,  também,  o  Ofício  nº  175/2014,
assinado  pelo  prefeito  municipal  de  Luz,  manifestando  sua  concordância  com  a
indicação  do  nome  de  Juca  Rabello  para  denominar  o  trecho  que  liga  o
entroncamento da MG-176 à Ponte do Rio São Francisco, no Município de Luz.

Em  decorrência  dessa  manifestação,  o  autor  da  matéria  encaminhou  emenda,
dando nova redação ao art. 1º da proposição, a fim de efetivar a denominação em
conformidade com a indicação do prefeito municipal.

Por tais razões, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1,
com a finalidade de identificar corretamente o trecho a ser denominado.

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

do Projeto de Lei n° 4.109/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica denominado Rodovia Juca Rabello o trecho que liga o entroncamento

da MG-176 à Ponte do Rio São Francisco, no Município de Luz.”.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz Henrique,  relator  -  Duilio  de  Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.294/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do deputado Duílio de Castro, esse projeto objetiva dar denominação à
ponte localizada sobre o Riacho de Areia, no Município de Papagaios.
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A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

A Comissão de Constituição  e  Justiça  solicitou  fosse  a  proposição baixada em
diligência à Secretaria da Casa Civil  e de Relações Institucionais,  a fim de que o
órgão enviasse a esta Casa informações sobre a ponte a ser denominada. De posse
da resposta, essa comissão examinou preliminarmente a matéria e concluiu por sua
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer conforme preceitua o
art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição  visa  dar  a  denominação  de  Joaquim  Teodoro  da  Silva  à  ponte

localizada sobre o Riacho de Areia, no Município de Papagaios.
A Comissão de Constituição e Justiça informou que o § 1º do art.  25 da Carta

Magna define que a denominação de próprios públicos não integra a competência
privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte
do estado membro.

A Lei nº 13.408, de 1999, atribui ao Legislativo a competência de dispor sobre a
matéria e determina que a escolha recairá sobre nome de pessoa falecida que tenha
prestado relevantes serviços à coletividade, em evento de valor histórico, acidente
geográfico ou outras referências históricas e culturais do Estado.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -
se  manifestou  favoravelmente  à  proposição  e  esclareceu  que  o  ponto  que  se
pretende denominar está inserido na Rodovia MG-423.

Objetivando adequar o texto à técnica legislativa,  a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, com o qual concordamos.

Nascido em 13/9/1942, em Pontinha, na zona rural de Papagaios, Joaquim Teodoro
da Silva foi prefeito desse município. Em 1976, ingressou na vida pública, elegendo-
se prefeito de Papagaios. Em 1989, tornou-se prefeito pela segunda vez, com a maior
votação da histórica de Papagaios. Suas virtudes pessoais, herdadas de seus pais,
eram a humildade, a honestidade e o trabalho incansável.
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Em suas duas administrações municipais, o homenageado realizou inúmeras obras
na cidade, como a construção de escolas, praças, casas, poços artesianos, centros
de saúde.  Foram inúmeras as realizações administrativas de Joaquim Teodoro da
Silva em prol do desenvolvimento municipal. Foi um grande líder regional, bom filho,
bom esposo, pai exemplar, sempre dedicado à família e à sociedade.

Consideramos justa a homenagem que se lhe pretende fazer, ao denominar com o
seu nome a citada ponte.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.294/2013,  em turno único,  na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.562/2013
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  esse  projeto  visa  a  denominar

rodovia.
A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas.
A proposição foi 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.

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 4.562/2013 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Paulo Geraldo Cardoso ao trecho de 34km de rodovia que liga o trevo da MG-446, no
Município  de  Nova  Resende,  ao  trevo  da  MG-184,  passando  pelo  Município  de
Conceição da Aparecida.
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Na justificação, o autor argumenta que Paulo Geraldo Cardoso foi prefeito de Nova
Resende de 1º/1/1993 a 31/12/1996. Na sua gestão, preocupou-se com o salário dos
educadores,  promovendo  os  reajustes  possíveis  e  executou  diversas  obras:
fornecimento  dos  equipamentos  e  conclusão  do  Hospital  Municipal  Santa  Rita;
asfaltamento do Bairro Lavapés, da Rua Coronel Joaquim Firmino da Silva, das ruas
do Bairro São João e da Rua Arcanjo Bachião; implantação da rede de esgoto em
diversos bairros; aquisição de veículos para o transporte escolar; reforma de escolas
rurais; construção de poço artesiano, de quadra esportiva no Distrito de Petúnia e do
ginásio poliesportivo Alcides Tomé da Silva. Esclareceu que o homenageado faleceu
em 13/8/2006.

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 às tradições históricas e culturais do Estado. A comissão informou
que, em resposta à diligência, a Seccri esclareceu que a Rodovia 900-AMG-2435,
que liga o entroncamento com a Rodovia MG-184 à sede do Município de Conceição
da Aparecida, é de circunscrição estadual e não possui denominação oficial, mas que
o trecho seguinte, que liga a sede desse município ao entroncamento com a MG-446,
no Município de Nova Resende, é municipal.  Em decorrência dessa informação, a
comissão apresentou a Emenda nº 1, a qual acolhemos.

No âmbito desta comissão, entendemos que a proposição é meritória, em vista da
justificação  apresentada  pelo  autor.  Pelo  exemplo  de  pessoa  honrada  e  pelos
relevantes  serviços  prestados  por  Paulo  Geraldo  Cardoso,  sempre  comprometido
com  a  causa  pública  e  os  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 4.562/2013 com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.910/2014
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo

dar a denominação de Viaduto Elias Kalil ao viaduto situado no Km 3,2 da MG-424,
no Município de Vespasiano.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

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

Fundamentação
O projeto em análise visa dar  a denominação de Viaduto Elias  Kalil  ao viaduto

situado no Km 3,2 da MG-424, no Município de Vespasiano.
O autor da proposição informa que, nesse município, não existe estabelecimento,

instituição ou próprio público com igual denominação. Sendo assim, 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 em janeiro de 1930 e falecido em 1993, Elias Kalil era filho de imigrantes
sírios e pai de Gisele Kalil e Alexandre Kalil, atual presidente do Clube Atlético Mineiro
- CAM. Também foi diretor desse clube, no período de 1965 a 1967, e seu presidente,
de 1980 a 1985. Foi ele que idealizou e lançou as bases do Centro de Treinamento
do CAM, conhecido como Cidade do Galo, melhor centro esportivo do País de acordo
com vários especialistas esportivos.

Informamos que a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, tem como
finalidade tão somente adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

Como reconhecimento às importantes realizações de Elias Kalil em prol do esporte
mineiro, consideramos justa a homenagem que se lhe pretende fazer, denominando o
referido viaduto com seu nome.
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Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.910/2014 em turno único,  com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.127/2014
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
De  autoria  do  deputado  Wander  Borges,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação 15 Eterna Paixão Esporte Clube,
com sede no Município de Santa Luzia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

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

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende declarar de utilidade pública a Associação 15

Eterna Paixão Esporte Clube, com sede no Município de Santa Luzia, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a difusão de atividades
sociais, cívico-culturais e desportivas.

Com esse propósito,  a instituição incentiva  a prática de esportes  e participa de
competições  esportivas  amadoristas  e  especializadas,  inclusive  futebol  feminino,
sempre zelando pelo cumprimento da legislação desportiva vigente.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e
sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a
probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando
os  jovens  podem  ser  influenciados  por  hábitos  prejudiciais,  que  geram  conflitos
internos  capazes  de  desvirtuar  valores  e  dificultar  a  aprendizagem,  o  esporte  se
reveste  de  indiscutível  importância,  prestando  grande  contribuição  ao
desenvolvimento da sociedade.
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Desse  modo,  tendo  em  vista  o  relevante  papel  desempenhado  pela  referida
entidade em prol dos cidadãos do Município de Santa Luzia, consideramos meritória
a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.127/2014, em

turno  único,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.137/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Eclética de Aposentados e Pensionistas da Previdência
Social  em  Belo  Horizonte  e  Região  Metropolitana  -  Aseapprevs  -,  com  sede  no
Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  23/4/2014  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 5.137/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Eclética de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social em Belo
Horizonte e Região Metropolitana - Aseapprevs -,  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
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 37, § 1º, que as
atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no art. 39, que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de fins não
econômicos, conforme previsto no art. 61 do Código Civil.

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

Projeto de Lei nº 5.137/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique - Duilio

de Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.168/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública o Centro de Equoterapia de Varginha - Mundo Equo -, com sede no
Município de Varginha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/4/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.168/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro  de  Equoterapia  de  Varginha  -  Mundo Equo  -,  com  sede  no Município  de
Varginha.

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art. 13 veda a
remuneração  de seus  dirigentes;  e  o  art.  33  determina  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a pessoa jurídica qualificada
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -, nos termos da
Lei Federal nº 9.790, de 1999, que tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo da
entidade dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 5.168/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.174/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública a Associação Recreativa Unidos para Sempre - Arus -, com sede no
Município de Lambari.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/4/2014  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 5.174/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Recreativa  Unidos  para  Sempre -  Arus  -,  com sede no Município  de
Lambari.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

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

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

Projeto de Lei nº 5.174/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.175/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação de Bombeiros Civil de Três Marias - ABCT-TM -, com
sede no Município de Três Marias.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/4/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.175/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação de Bombeiros Civil de Três Marias - ABCT-TM -, com sede no Município
de Três Marias.

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

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

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  39,  que as
atividades  de  seus  dirigentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o
recebimento de qualquer gratificação ou vantagem, a qualquer título; e, no art. 74,
que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade  congênere,  preferencialmente  com  o  mesmo objetivo  social  da  entidade
dissolvida, registro no Conselho Nacional de Assistência Social ou que tenha sido
declarada de utilidade pública federal.

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

Projeto de Lei nº 5.175/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique -  Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.518/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A  proposição,  de  autoria  do  deputado  Gustavo  Valadares,  dispõe  sobre  a
desafetação de trecho rodoviário e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município
de Conceição do Mato Dentro.

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.  A Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas
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opinou favoravelmente ao projeto com a Emenda 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 4.518/2013 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 via urbana. Define que,
caso não tenha a destinação prevista no prazo de cinco anos, a contar da lavratura
da escritura pública de doação, reverta a área ao patrimônio do Estado.

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - 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-MG  e
aumenta em 1.400 metros o trecho a ser doado.

Quanto à repercussão financeira do projeto, a desafetação e posterior doação da
área não enseja redução do patrimônio do Estado, visto estar afetada como bem de
uso  comum do  povo,  já  funcionando,  na  prática,  como via  pública,  no  perímetro
urbano do município. A área apenas passará da esfera estadual para a municipal,
permanecendo como bem de uso comum do povo, agora sob gestão da prefeitura.

Conclui-se, assim, que a repercussão financeira para o Estado é positiva, pois o
DER-MG deixará  de  ser  o  responsável  pela  manutenção  do  trecho,  reduzindo  a
necessidade de investimentos do tesouro estadual.

Porém, o autor da proposição, após consulta à Prefeitura Municipal de Conceição
do  Mato  Dentro,  informou  ao  relator  que  o  trecho  de  interesse  da  referida
municipalidade, na verdade, está localizado entre o Km 160 + 500m e o Km 163,
motivo pelo qual propomos nova emenda ao projeto, rejeitando a Emenda nº 1 da
Comissão de Constituição e Justiça.
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Conclusão
Opinamos pela  aprovação do Projeto de Lei  nº  4.518/2013,  no  1º  turno,  com a

Emenda nº 2, que apresentamos, e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica desafetado o trecho compreendido entre o Km 160 + 500m e o Km

163 da Rodovia MG-010, situado no Município de Conceição do Mato Dentro.”.
Sala das Comissões, 14 de de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Duarte Bechir, relator - Ulysses Gomes - Gustavo Corrêa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.899/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria  do deputado Sebastião Costa,  esse projeto visa a autorizar  o Poder

Executivo a alterar a finalidade do bem doado ao Município de Cataguases pela Lei nº
14.381, de 2002.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/2/2014,  foi  a  proposição  distribuída  à
Comissão  de  Constituição  e  Justiça  e  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária para receber parecer.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou.

Cabe agora a esta comissão analisar as matérias nos termos do art. 102, VII , “d”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.899/2014, em seu texto original, visa a alterar a finalidade do

bem  imóvel  doado  ao  Município  de  Cataguases  pela  Lei  nº  14.381.  O  imóvel,
registrado sob o  nº  12.881,  a fls.  68v.  do  livro  3-AK,  no  Cartório  de  Registro  de
Imóveis da Comarca de Cataguases, seria destinado à construção de uma praça de
esportes. O projeto visa a alterar sua destinação para implantação de uma instituição
de ensino superior.
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Em sua justificação, o autor informa que a administração municipal de Cataguases
construiu praça de esportes em lugar diverso e concedeu o direito real de uso do
terreno constante  na  Lei  nº  14.381 a  estabelecimento de  ensino  superior,  o  qual
realizou  benfeitorias  e  construções,  em  concordância  com a  legislação municipal.
Ainda segundo o autor, a instituição de ensino tem papel de relevância social, pois
presta serviços gratuitos de fisioterapia, bem como de assessoria jurídica à população
de baixa renda dos municípios da região.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça lembrou que a proteção do
interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração pública,
pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade.
Destacou  que  nas  proposições  em  que  o  Poder  Legislativo  estadual  autoriza  a
alienação de bens estaduais,  assim como a alteração de normas dessa natureza,
deve-se obedecer ao disposto no art. 18 da Constituição do Estado e no art. 17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, cujo cumprimento se dá, entre outros dispositivos, pelas
cláusulas  de  destinação,  que  se  pretende  alterar.  A referida  comissão  baixou  a
matéria em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -,
que  não  se  manifestou,  e  à  Prefeitura  Municipal  de  Cataguases,  que  opinou
favoravelmente à matéria.

Assim, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice à tramitação da
matéria. De forma, porém, a aperfeiçoá-la do ponto de vista da redação legislativa,
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

No que é próprio desta Comissão,  cabe destacar  que o projeto em estudo não
implica  gasto  adicional  ou  outros  impactos  negativos  à  execução  orçamentária
estadual.  Assim,  e  considerando  os  aperfeiçoamentos  propostos  e  o  parecer
favorável  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  opinamos  favoravelmente  à
matéria, na forma do Substitutivo nº 1.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.899/2014, na forma do Substitutivo

nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
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Zé Maia, presidente - Duarte Bechir, relator - Ulysses Gomes - Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.908/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado Arlen  Santiago,  o  projeto  de  lei  em epígrafe  “proíbe  a
comercialização no Estado de rojões e outros artefatos explosivos com potencial de
produzir danos substanciais à saúde e à vida”.

Publicada no  Diário do Legislativo em 15/2/2014, a proposição foi distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Compete agora a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,
III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  examinar  a  juridicidade,  a  constitucionalidade  e  a
legalidade da proposta.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por objetivo proibir a comercialização de rojões e

outros artefatos explosivos com potencial de produzir danos substanciais à saúde e à
vida.  Na  justificação  que  acompanha  o  projeto,  o  autor  afirma  que  os  artefatos
explosivos são vendidos livremente e que podem causar sérios danos, inclusive a
morte de pessoas, como aconteceu no caso recente, que ficou conhecido no País, do
cinegrafista Santiago Andrade.

Sobre os aspectos aos quais compete esta comissão analisar, destacamos que o
Decreto nº 24.602, de 6 de julho de 1934, recepcionado pela Constituição Federal
com o status de lei, em seu art. 6º, dispõe que:

“A  fabricação de  pólvoras,  explosivos e  artigos  pirotécnicos,  atentas  as
necessidades  de fiscalização e os sérios  perigos de  vida  que oferecem, somente
poderá ser realizada por fábricas devidamente licenciadas pelo Ministério da Guerra
nos termos do art. 3º deste decreto”. (Grifos nossos.)

Por sua vez, o art. 3º, XXVI, do Decreto Federal nº 3.665, de 20 de novembro de
2000,  que  dá  nova  redação  ao  Regulamento  para  a  Fiscalização  de  Produtos
Controlados (R-105), define o conceito de artifícios pirotécnicos:

“XXVI - artifício pirotécnico: designação comum de peças pirotécnicas preparadas
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para  transmitir  a  inflamação  e  produzir  luz,  ruído,  incêndios  ou  explosões,  com
finalidade  de  sinalização,  salvamento  ou  emprego  especial  em  operações  de
combate; (...)”.

O Decreto Federal nº 3.665, de 2000, em seu art. 112, ainda, estabelece os casos
em que é proibida a fabricação dos artefatos explosivos,  os casos em que a sua
comercialização é restrita, bem como a classificação desses produtos:

“Art.  112  -  É  proibida  a  fabricação de fogos  de  artifício  e  artifícios  pirotécnicos
contendo altos explosivos em suas composições ou substâncias tóxicas.

§ 1º - Os fogos a que se referem este artigo são classificados em:
I - Classe A:
a) fogos de vista, sem estampido;
b) fogos de estampido que contenham até 20 (vinte) centigramas de pólvora, por

peça; e
c) balões pirotécnicos.
II - Classe B:
a)  fogos  de  estampido  que  contenham  até  25  (vinte  e  cinco)  centigramas  de

pólvora, por peça.
b) foguetes com ou sem flecha, de apito ou de lágrimas, sem bomba; e
c)  "pots-à-feu",  "morteirinhos  de  jardim",  "serpentes  voadoras"  e  outros

equiparáveis.
III - Classe C:
a) fogos de estampido que contenham acima de 25 (vinte e cinco) centigramas de

pólvora, por peça; e
b) foguetes, com ou sem flecha, cujas bombas contenham até 6 (seis) gramas de

pólvora, por peça.
IV - Classe D:
a)  fogos  de  estampido,  com  mais  de  2,50  (dois  vírgula  cinquenta)  gramas  de

pólvora, por peça;
b) foguetes, com ou sem flecha, cujas bombas contenham mais de 6 (seis) gramas

de pólvora;
c) baterias;
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d) morteiros com tubos de ferro; e
e) demais fogos de artifício.
§ 2º - Os fogos incluídos na Classe A podem ser vendidos a quaisquer pessoas,

inclusive menores, e sua queima é livre, exceto nas portas, janelas, terraços, etc,
dando para a via pública.

§ 3º - Os fogos incluídos na Classe B podem ser vendidos a quaisquer pessoas,
inclusive menores, sendo sua queima proibida nos seguintes lugares:

I  -  nas portas, janelas, terraços, etc.,  dando para a via pública e na própria via
pública; e

II  -  nas proximidades dos hospitais,  estabelecimentos de ensino  e  outros  locais
determinados pelas autoridades competentes.

§ 4º - Os fogos incluídos nas Classes C e D não podem ser vendidos a menores de
dezoito anos e sua queima depende de licença da autoridade competente, com hora
e local previamente designados, nos seguintes casos:

I - festa pública, seja qual for o local; e
II - dentro do perímetro urbano, seja qual for o objetivo.
§  5º  -  Os  fogos  de  artifício  a  que  se  refere  este  artigo  somente  poderão  ser

expostos à  venda devidamente acondicionados e  com rótulos  explicativos de seu
efeito e de seu manejo e, onde estejam discriminadas sua denominação usual, sua
classificação e procedência”.

O Anexo I  do Decreto nº  3.665 define quais  são os materiais  que estão sob o
controle do Exército brasileiro, entre os quais se encontram os artefatos explosivos. O
mesmo anexo ainda estabelece: as normas necessárias para a correta fiscalização
das atividades exercidas por pessoas físicas e jurídicas que envolvam os referidos
produtos;  as  atividades  fiscalizadas  e  autorizadas  pelo  Exército,  entre  elas  a
fabricação,  a  manutenção,  o  manuseio,  o  uso  esportivo,  o  armazenamento,  o
comércio e o tráfego dos produtos controlados.

As atividades de embalagem, depósito e armazenamento de materiais explosivos
receberam uma ampla e detalhada regulamentação pelo Decreto nº 3.665, de 2000.
Os arts. 120 a 143 trazem, de forma pormenorizada, todos os requisitos que devem
ser observados pelos interessados para exercício das atividades que envolvam esses
materiais.
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Além do Decreto nº 3.665, ainda há uma série de outros atos normativos editados
pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados que, de forma detalhada e
tecnicamente minuciosa, disciplinam as atividades com explosivos.

A Portaria  nº  3,  de  10  de  maio  de 2012,  expedida  pelo Comando Logístico  do
Exército  “aprova  as  Normas  Relativas  às  Atividades  com  Explosivos  e  seus
Acessórios e dá outras providências”.  O referido ato normativo tem como objetivo
ampliar  as exigências de segurança para o exercício de atividades que envolvem
explosivos e seus acessórios, principalmente para evitar roubos, furtos e extravios de
tais materiais, impedindo a sua utilização em atividades criminosas.

Segundo o art. 6º do Decreto nº 3.665, a fiscalização de produtos controlados de
que trata é de responsabilidade do Exército, que a executará por intermédio de seus
órgãos  subordinados  ou  vinculados,  podendo,  no  entanto,  tais  atividades  serem
descentralizadas por delegação de competência ou mediante convênios.

O comércio de materiais explosivos, portanto, já se encontra regulado no referido
decreto.  Nos  termos  do  seu  art.  116,  é  proibida  a  comercialização  de  produto
controlado  para  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que  não  estiverem  devidamente
registradas no Exército. Ainda sobre a comercialização, o art. 117 prevê que “a venda
de explosivos e acessórios, pelo fabricante, só será permitida para aplicação em fins
industriais”.

Além disso, especificamente quanto à atividade de comercialização, a Portaria nº 3,
de  2012,  passou  a  exigir  em  seu  art.  26  que  os  fabricantes,  importadores,
distribuidores e comerciantes devem criar e manter um banco de dados que assegure
a rastreabilidade, por venda efetuada, das seguintes informações: I - número e data
da nota fiscal, especificando produtos e suas quantidades; II - nome e número do CR
do destinatário  ou da permissão especial  para  casos previstos  no capítulo VII  do
Título IV do R-105; III  -  identificação Individual  Seriada (IIS) referente à marcação
realizada em cada um dos itens; IV - quantidade vendida; V - número e data da Guia
de Tráfego (GT); e VI - termo de transferência de posse (Anexo B).

No âmbito estadual, a Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre
a prevenção contra incêndio e pânico no Estado de Minas Gerais, com fundamento
na competência constitucional concorrente dos estados para legislar sobre segurança
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e  meio  ambiente,  na  obrigação  de  manter  e  preservar  a  segurança  e  a  ordem
públicas  e  a  incolumidade da pessoa e  do  patrimônio,  contida  no  art.  10,  VI,  da
Constituição Estadual, em seu art. 2º, estabelece:

“Art. 2º - Para os fins do artigo 1º, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -
CBMMG - , no exercício da competência que lhe é atribuída no inciso I do art. 3º da
Lei Complementar nº 54, de 13 de dezembro de 1999, desenvolverá as seguintes
ações:

I - análise e aprovação do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico;
II - planejamento, coordenação e execução das atividades de vistoria de prevenção

a incêndio e pânico nos locais de que trata esta lei;
III - estabelecimento de normas técnicas relativas à segurança das pessoas e seus

bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe;
IV - aplicação de sanções administrativas nos casos previstos em lei.
Parágrafo único. As normas técnicas previstas no inciso III do “caput” deste artigo

incluirão  instruções  para  a  instalação  de  equipamento  para  detectar  e  prevenir
vazamento de gás”. (Grifos nossos.)

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 17.212, de 12/12/2007.)
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG -, força auxiliar e reserva

do Exército, conforme disposto no § 6º do art. 144 da Constituição Federal, editou a
Instrução Técnica nº 25, de 29 de novembro de 2005, com fundamento no Decreto
Federal nº 3.665, de 2000, com o objetivo de “estabelecer as condições necessárias
de segurança contra incêndios e pânico em edificações destinadas ao comércio de
fogos de artifício no varejo e espetáculos pirotécnicos”.

O Estado possui  competência  para legislar  concorrentemente  sobre  produção e
consumo, conforme consta no art.  24, V, da Constituição Federal.  Sendo assim, à
União  compete  estabelecer  normas  gerais,  enquanto  aos  estados  compete  a
suplementação dessas normas. Apenas no caso de inexistência de norma geral é que
os estados estão autorizados a legislar plenamente, com a finalidade de atender às
suas peculiaridades.

Verificamos  que já  existe  regulamentação exaustiva  sobre  o  assunto no  âmbito
federal. Além disso, outro ponto que merece destaque é a jurisprudência pacífica do
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Supremo Tribunal Federal - STF - quanto à inconstitucionalidade de norma que não
observa a repartição de competências estabelecida pela Constituição Federal:

“(...) No caso, padece de inconstitucionalidade a lei municipal que, na competência
legislativa concorrente, utilize-se do argumento do interesse local para restringir ou
ampliar  as  determinações  contidas  em regramento  de  âmbito  nacional.  3.  Agravo
regimental a que se nega provimento”. (RE 477508 AgR/RS.)

“(...)  Competência concorrente entre a União, que define as normas gerais e os
entes estaduais e Distrito Federal, que fixam as especificidades, os modos e meios
de cumprir o quanto estabelecido no art. 24, inc. IX, da Constituição da República, ou
seja, para legislar sobre educação”. (ADI 3669/DF.)

“O art. 24 da CF compreende competência estadual concorrente não cumulativa ou
suplementar (art. 24, § 2º) e competência estadual concorrente cumulativa (art. 24, §
3º).  Na primeira hipótese, existente a lei  federal de normas gerais  (art.  24,  § 1º),
poderão os Estados e o DF, no uso da competência suplementar, preencher os vazios
da lei federal de normas gerais, a fim de afeiçoá-la às peculiaridades locais (art. 24, §
2º); na segunda hipótese, poderão os Estados e o DF, inexistente a lei  federal de
normas  gerais,  exercer  a  competência  legislativa  plena  'para  atender  a  suas
peculiaridades' (art. 24, § 3º). Sobrevindo a lei federal de normas gerais, suspende
esta a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário (art. 24, § 4º). II. - A Lei 10.860,
de 31.8.2001, do Estado de São Paulo foi além da competência estadual concorrente
não cumulativa e cumulativa, pelo que afrontou a Constituição Federal, art. 22, XXIV,
e art. 24, IX, § 2º e § 3º. III”. (ADI 3098/SP.)

Dessa  forma,  além  de  já  haver  regulamentação  editada  pelo  órgão  federal
competente, não seria razoável proibir a comercialização de tais produtos apenas no
Estado de Minas Gerais, conforme pretendido, uma vez que a medida dificultaria o
comércio interestadual.  Constata-se, pois, que o estabelecimento de tais regras só
poderia ser feito por meio de uma norma nacional, para evitar distorções.

Outra questão que merece atenção é que a regulamentação do uso de artefatos
explosivos também deve levar em consideração a sua importância para a produção
econômica e a geração de empregos. Em Minas Gerais, por exemplo, vigora a Lei nº
14.201, de 27 de março de 2002, que estabelece incentivos à indústria de fogos de
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artifícios  do  Estado,  de  maneira  que  uma  lei  que  proíba  a  produção  ou  a
comercialização  de  fogos  de  artifício  poderia  gerar  prejuízos  desproporcionais  à
economia mineira.

Os  estados,  portanto,  no  exercício  da  competência  suplementar,  não  podem
estabelecer  restrição  que  não  foi  prevista  pelo  legislador  federal  -  principalmente
quando este, já tendo disciplinado a matéria relativa à produção e à comercialização
de  artefatos  explosivos,  optou  por  não  o  restringir  totalmente,  mas  estabeleceu
normas sobre o assunto,  até mesmo em relação aos órgãos competentes para a
edição de normas técnicas.

Caberia  ao  Estado  apenas  completar  ou  adaptar  as  referidas  normas  às  suas
peculiaridades,  mas  não  estabelecer  normas  ou  restrições  diversas  das  normas
federais, sob pena de inconstitucionalidade, por ocorrência de flagrante violação aos
princípios do pacto federativo e da repartição de competências.

Conclusão
Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.908/2014.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.158/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 650/2014, 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 Piranga o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 25/4/2014 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.158/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Piranga imóvel com área de 3.600m², situado na comunidade
de Cunhas, naquele município, e registrado sob o nº 1.554, à fls. 60 do Livro 2-F, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piranga.

Para a transferência de domínio de patrimônio do Estado, é necessário observar o
art. 18 da Constituição Mineira, que exige autorização legislativa para a alienação,
ainda que na forma de doação para outro ente federativo. E, ainda, o art. 17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da
República e institui normas para licitações e contratos da administração pública, que
exige, além da referida autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do
interesse público.

Com esse propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê a utilização
do bem para  o  funcionamento  de  escola  municipal,  a  fim de atender  à  demanda
educacional daquela comunidade.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão do imóvel ao
patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece
que essa autorização se tornará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário não
houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe que o Município de Piranga
deverá encaminhar  à Secretaria  de Estado de Planejamento e  Gestão -  Seplag -
documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme  estabelecido  na
autorização.

Cabe  ressaltar  que  foi  apensada  ao  projeto  em  análise  a  avaliação  do  imóvel
apresentada pela Seplag, que, obedecendo a dispositivos técnicos da ABNT e por
meio de pesquisa mercadológica, apurou o valor total de R$146.108,18.

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

do Projeto de Lei nº 5.158/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.159/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 651/2014, o governador do Estado enviou a esta

Casa  a  proposição  em  epígrafe,  que  visa  autorizar  a  Fundação  Rural  Mineira  -
Ruralminas - a alienar,  por meio de venda, ao Município de Chapada Gaúcha, os
imóveis que especifica.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  25/4/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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 5.159/2014 tem por escopo autorizar a Fundação Rural Mineira

- Ruralminas - a alienar, por meio de venda, ao Município de Chapada Gaúcha 80
lotes urbanos, com área total de 32.965m², situados nas Quadras 75-C, 75-E, 75-F,
77-A e 77-B, naquele município, registrados no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Arinos.

De  acordo  com  o  §  2º  do  art.  1º  da  proposição,  os  recursos  provenientes  da
alienação dos imóveis  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.

Inicialmente, é importante esclarecer que os bens públicos estão sujeitos ao regime
jurídico  especial  e,  em  decorrência  disso,  são  prestigiados  pelas  cláusula  de
inalienabilidade,  o  que  impede  sua  transferência  a  terceiros.  Contudo,  a
administração pública pode realizar operações envolvendo bens de seu patrimônio
sem ferir essa cláusula, desde que obedeça aos requisitos presentes no ordenamento
jurídico.

O  art.  18  da  Constituição  Mineira  exige,  para  a  alienação  de  bens  públicos,
autorização  legislativa  e  avaliação  prévia,  além  de  licitação,  salvo  nos  casos  de
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doação  e  permuta.  Ressalte-se  que  o  §  5º  desse  dispositivo  estende  essas
exigências às autarquias e fundações públicas.

No âmbito  infraconstitucional,  a  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  estabelece
normas  gerais  de  licitação e  contratos  da  administração pública,  em seu art.  17,
reforça, para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais,
a necessidade de autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade
de concorrência, dispensado este último requisito,  de acordo com a alínea “e” do
inciso I, no caso de venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de
qualquer esfera de governo.

Ademais, a Lei nº 8.666, de 1993, subordina a transferência de patrimônio público à
existência de interesse público devidamente justificado.

Nesse ponto,  o autor da matéria,  em sua justificação,  esclarece que os imóveis
serão utilizados para a construção de casas populares, visando diminuir o déficit de
moradias  existente naquela comunidade,  o que vem ao encontro do  interesse da
população local.

Cabe observar que é de observância obrigatória o art.  44 da Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000, a que faz referência o § 2º do art. 1º da proposição em
análise. Esse dispositivo veda a aplicação da receita de capital derivada da alienação
de  bens  e  direitos  que  integram  o  patrimônio  público  para  o  financiamento  de
despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral
e próprio dos servidores públicos. Assim, o procedimento contábil  automático será
creditar os recursos provenientes da referida venda na conta de alienação de bens,
classificando-os como receita de capital.

Com relação  à  avaliação prévia,  exigência  impostergável  da  alienação  de  bem
público,  foi  apensado  ao  processo  laudo  de  avaliação,  datado  de  9/10/2013,
elaborado  por  equipe  técnica  especializada  da  Ruralminas,  que,  por  meio  de
pesquisa mercadológica, declara como valor encontrado para os lotes o montante de
R$824.125,00.

Por fim, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com a finalidade
de adequar o texto à técnica legislativa.



732
____________________________________________________________________________

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

do Projeto de Lei nº 5.159/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a alienar, por meio de venda, ao
Município de Chapada Gaúcha os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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 32.965m² (trinta e dois mil novecentos e sessenta e
cinco  metros  quadrados),  situados  nas  Quadras  75-C,  75-E,  75-F,  77-A e  77-B,
naquele  município,  registrados  no Livro  2  do  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da
Comarca de Arinos.

Parágrafo único -  A relação dos lotes  de que trata o  caput, com número,  área,
matrícula e localização, é a constante no anexo desta lei.

Art. 2º - Os recursos provenientes da alienação dos imóveis relacionados nesta lei
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. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº , de de de 2014)
Os lotes de que trata esta lei são os seguintes:
I - Quadra 75-C:
* - O quadro contendo os lotes da Quadra 75-C, de que trata o anexo a que se

refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº , de de de 2014, foi publicado no Diário
do Legislativo, de 15.5.2014.

II - Quadra 75-E:
* - O quadro contendo os lotes da Quadra 75-E, de que trata o anexo a que se

refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº , de de de 2014, foi publicado no Diário
do Legislativo, de 15.5.2014.

III - Quadra 75-F:
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* - O quadro contendo os lotes da Quadra 75-F, de que trata o anexo a que se
refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº , de de de 2014, foi publicado no Diário
do Legislativo, de 15.5.2014.

IV - Quadra 77-A:
* - O quadro contendo os lotes da Quadra 77-A, de que trata o anexo a que se

refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº , de de de 2014, foi publicado no Diário
do Legislativo, de 15.5.2014.

V - Quadra 77-B:
* - O quadro contendo os lotes da Quadra 77-B, de que trata o anexo a que se

refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº , de de de 2014, foi publicado no Diário
do Legislativo, de 15.5.2014.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Duilio de Castro - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.905/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, esse projeto autoriza o Poder Executivo a
doar ao Instituto Mineiro de Agropecuária - Ima - o imóvel que especifica.

Aprovado no 1º turno com a Emenda nº 1, retorna agora o projeto a esta comissão
para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, combinado com o
art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte integrante desta peça opinativa.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.905/2012 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar
ao Ima o imóvel constituído pela área de 780m², a ser desmembrada da área total de
imóvel de 3.780m², situado em Montes Claros. O imóvel será destinado à construção
da sede própria da Coordenadoria  Regional  do Ima e  reverterá ao patrimônio  do
Estado se, findo o prazo de cinco anos, não lhe tiver sido dada essa destinação. Além
disso, a autorização tornar-se-á sem efeito se, nesse prazo, não ocorrer o registro do
imóvel.
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Conforme manifestação anterior, entendemos que a proposição é meritória, pois o
imóvel foi doado ao Estado pelo Município de Montes Claros; visa a suprir legítima
demanda do Ima; encontra-se desafetado; inexiste, por parte do Estado, interesse em
sua ocupação; e atenderá ao interesse público.

Ademais,  o patrimônio do Ima, por  se tratar de autarquia, uma  longa manus do
Estado, pertence em sua totalidade a este. Assim sendo, esta proposição não reduz o
patrimônio do Estado, pois o imóvel  continua a lhe pertencer.  Apenas se faz uma
transferência  intragovernamental  da  administração  direta  para  a  administração
indireta.

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 nenhum vício que possa obstar a aprovação da
proposição.

Conclusão
Opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.905/2012, na forma

do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Ulysses Gomes - Gustavo Corrêa - Duarte Bechir.

PROJETO DE LEI Nº 2.905/2012
(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Mineiro de Agropecuária o imóvel que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  doar  ao  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária - IMA - o imóvel constituído pela área de 780m² (setecentos e oitenta
metros  quadrados),  conforme  descrição  constante  no  Anexo  desta  lei,  a  ser
desmembrado de imóvel com área de 3.780m² (três mil setecentos e oitenta metros
quadrados),  situado  no  loteamento  denominado  Cidade  Universitária,  no  Bairro
Jardim Morada do Sol, Município de Montes Claros, e registrado sob nº 22.422, a fls.
228 do Livro 2-2-AQ, no Cartório de Ofício do 2º Registro de Imóveis da Comarca de
Montes Claros.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de sede
própria da Coordenadoria Regional do IMA.

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

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o IMA não houver procedido ao registro do imóvel.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO

Memorial  descritivo  da  área  de  780m²  a  ser  desmembrada  do  imóvel  de
propriedade do Estado de Minas Gerais.

Um terreno situado na Rua 22, com área de 780m², medindo 15,18m de frente para
a Rua 22 (partindo do ponto com as coordenadas S 16º 44’ 26,1’’ WO 43º 53’ 02,6”
até o ponto S 16º 44’ 25,7’’ WO 43º 53’ 02,3”);  por 15,18m de fundos na Rua 23
(partindo do ponto com as coordenadas S 16º 44’ 24,7” WO 43º 53’ 03,8” até S 16º
44’ 25,1”  WO 43º  53’  04,0”);  de  um  lado  mede  51,40m,  confrontando  com  área
institucional (praça); no outro lado 51,40m, confronta com propriedade da Secretaria
de Estado de Educação.

PARECER PARA O 2º 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.
Aprovado no 1º turno com a Emenda 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 desta peça opinativa.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.996/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a
doar  ao  Município  de  Guarará  terreno  com  área  de  112  m²  e  as  respectivas
benfeitorias,  com  limites  e  confrontações  descritos  na  matrícula,  devidamente
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registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Guarará, sob o nº 296, a fls. 90, v.,
no Livro 2-A, na data de 15 de maio de 1978. O imóvel reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos, não lhe tiver sido dada essa destinação.

Mantemos  entendimento  anterior  de  ser  a  proposição  meritória.  O  Estado  não
possui interesse em sua utilização e concorda com a alienação. O Poder Executivo
Municipal pretende utilizar o espaço para a construção da sede do Conselho Tutelar
de Guarará, atendendo, assim, ao interesse público e trazendo amplos benefícios
para a sociedade. Não há repercussão financeira negativa, porque 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.

Ademais, nesta fase regimental de caráter revisional, analisamos todas as etapas
do  turno  anterior  e  não  constatamos  vício  que  possa  obstar  a  aprovação  da
proposição.

O projeto foi amplamente debatido no 1º turno, e não houve fato novo após nossa
primeira  análise.  Assim,  não  há  razão  para  alterar  nosso  entendimento  sobre  a
matéria.

Conclusão
Opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.996/2013, na forma

do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Duarte Bechir, relator - Ulysses Gomes - Gustavo Corrêa.

PROJETO DE LEI Nº 3.996/2013
(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guarará 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 Guarará o imóvel

com área de 112 m² (cento e doze metros quadrados), situado nesse município e
registrado sob o nº 296, a fls 90, v. do Livro nº 2-A, no Cartório de Registro de Imóveis
de Guarará.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o caput destina-se à construção da sede do
Conselho Tutelar de Guarará
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Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.179/2013

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 Guarani o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno, 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.

Fundamentação
A proposição sob análise tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Guarani o imóvel constituído pela área de 10.074m², situado na região
denominada Passa Cinco, naquele município, para que seja destinado à realização
de atividades no âmbito da política social.

Atendendo ao interesse público que deve revestir o negócio, o art. 2º da proposição
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; o art. 3º estabelece que essa autorização se tornará sem efeito
se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o donatário não houver procedido ao registro
do imóvel; e o art. 4º dispõe que o município encaminhará à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel, conforme
estabelecido nessa autorização.

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 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
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orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.
Ratifica-se o entendimento desta comissão de que o projeto de lei 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 nº 4.179/2013, no

2º turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Duarte Bechir, relator - Ulysses Gomes - Gustavo Corrêa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.475/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  São  Gonçalo  do  Sapucaí  o  imóvel  que
especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda 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,  transcrevemos,  no final  deste
parecer, a redação do vencido, que o integra.

Fundamentação
O projeto em análise, na forma aprovada em Plenário, autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí imóvel com área de 9.000m², situado
na Rua Walter Paula Nunes, s/nº, nesse município, registrado sob o nº 4.074, a fls. 32
do Livro s-E, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gonçalo do
Sapucaí.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração
pública, a proposição determina, no parágrafo único do art. 1º,  que o imóvel será
destinado à implantação de conjunto habitacional para pessoas de baixa renda; e, no
art.  2º,  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.
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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 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.

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 nº 4.475/2013, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.

Zé Maia, presidente - Duarte Bechir, relator - Ulysses Gomes - Gustavo Corrêa.

PROJETO DE LEI Nº 4.475/2013

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo  a doar  ao Município de São Gonçalo do Sapucaí  o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Gonçalo do

Sapucaí imóvel com área de 9.000m² (nove mil metros quadrados), situado na Rua

Walter Paula Nunes, s/nº, nesse município, registrado sob o nº 4.074, a fls. 32 do

Livro  3-E,  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de  São  Gonçalo  do

Sapucaí.

Parágrafo único - 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 dada de sua publicação.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.964/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto em epígrafe visa a autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Oliveira o imóvel que especifica.
Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, retorna a esta comissão 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 do mesmo regimento, a redação do
vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.964/2014, 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. Esse imóvel seria destinado
à construção de um Centro de Atenção Psicossocial - Caps -  Álcool e Drogas 24
horas,  de  uma Unidade Básica de  Saúde -  UBS -  e de  um Centro  de Apoio  ao
Produtor - CAP.

O vencido no 1º turno, cuja redação foi dada pelo Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, aperfeiçoa o projeto original ao detalhar a
área total do imóvel e acrescentar o memorial descritivo das partes a serem doadas.
O texto do substitutivo mantém a destinação proposta para o imóvel e a cláusula que
estabelece a reversão deste ao patrimônio do doador caso não tenha a destinação
prevista no prazo de três anos contados a partir da lavratura da escritura pública de
doação.

Após o 1º turno de tramitação, entretanto, a Prefeitura Municipal de Oliveira enviou
ofício ao deputado autor comunicando a necessidade de se ajustar a descrição das
áreas doadas e sua dimensão, em conformidade com o que consta registrado no
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referido cartório de Oliveira, a fls. 58 do Livro 3-AE, e não, a fls. 52, conforme consta
na redação do vencido.

Dessa  maneira,  considerando  ainda  a  extensão  das  modificações  necessárias,
torna-se necessário apresentar substitutivo ao vencido no 1º turno, incorporando as
correções  indicadas  pelo  Município  de  Oliveira.  Ficam  mantidas  as  demais
disposições do projeto original,  relativas à destinação do imóvel e às cláusulas de
reversão e vigência. No que se refere à análise própria desta comissão, mantemos o
entendimento, manifestado no 1º turno, de que a proposição não tem repercussão
negativa no orçamento do Estado.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.964/2014 no 2º turno, na forma do

Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao
Município de Oliveira o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  a  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -

autorizada a doar ao Município de Oliveira o imóvel com área de 3.342,13m2 (três mil
trezentos e quarenta e dois vírgula treze metros quadrados), constituído pela gleba II,
conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado de imóvel com área de
44.639,81m2 (quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e nove vírgula oitenta e um
metros  quadrados),  situado  no  local  denominado  Sanatório,  nesse  Município,
registrado sob o nº 32.519, a fls. 58 do Livro 3-AE, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Oliveira.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de um
Centro  de  Atenção  Psicossocial  Álcool  e  Drogas  -  Caps  AD  -24  horas,  de  uma
Unidade Básica de Saúde - UBS - e de um Centro de Apoio ao Produtor - CAP.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)

A área objeto desta doação tem as seguintes confrontações: na frente, 112m (cento
e doze metros) com a Avenida Miguel Resende; no lado direito, 49m (quarenta e nove
metros)  com  Domingos  Ribeiro;  do  lado  esquerdo,  28,50m  (vinte  e  oito  vírgula
cinquenta  metros)  com  herdeiros  de  Rafael  Arcanjo;  no  fundo,  54m  (cinquenta  e
quatro metros) com Domingos Ribeiro e, virando à esquerda em 4m (quatro metros),
prosseguindo 38m (trinta e oito metros) com o mesmo confrontante, perfazendo uma
área  de  3.342,13m2  (três  mil  trezentos  e  quarenta  e  dois  vírgula  treze  metros
quadrados).

Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Duarte Bechir, relator - Ulysses Gomes - Gustavo Corrêa.

PROJETO DE LEI Nº 4.964/2014
(Redação do Vencido)

Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao
Município de Oliveira o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  a  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -

autorizada a doar ao Município de Oliveira o imóvel com área 9.964,43m2 (nove mil
novecentos  e  sessenta  e  quatro  vírgula  quarenta  e  três  metros  quadrados),
constituído  de  quatro  áreas,  conforme  descrição  no  Anexo  desta  lei,  a  ser
desmembrado de imóvel com área de 43.894m2 (quarenta e três mil  oitocentos e
noventa e quatro metros quadrados), situado no local denominado Sanatório, nesse
Município, registrado sob o nº 32.519, a fls. 52 do Livro 3-AE, no Cartório do 1º Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de Oliveira.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de um
Centro de Atenção Psicossocial - Caps - Álcool e Drogas 24 horas, de uma Unidade
Básica de Saúde - UBS - e de um Centro de Apoio ao Produtor - Cap.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)
ÁREA Nº 1 - 2.605,35m²
Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  31,  de  coordenadas  N

7711531,630m  e  E  518698,455m,  deste,  segue  confrontando  com  herdeiros  de
Domingos  Ribeiro  de  Oliveira  e  Silva,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:
121°40'45"  e  37,239m  até  o  vértice  32,  de  coordenadas  N  7711512,073m  e  E
518730,146m;  54°31'25"  e  14,483m  até  o  vértice  33,  de  coordenadas  N
7711520,479m  e  E  518741,940m;  76°54'01"  e  12,452m  até  o  vértice  34,  de
coordenadas N 7711523,301m e E 518754,068m; deste,  segue confrontando com
Fhemig  -  Área  de  Raul  Isac  Costa,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:
189°18'56"  e  46,545m  até  o  vértice  38,  de  coordenadas  N  7711477,370m  e  E
518746,534m; deste  segue confrontando com bordo da Avenida Miguel  Rezende,
com os seguintes azimutes e distâncias: 281°14'34" e 76,364m até o vértice 30, de
coordenadas  N 7711492,258m  e E 518671,635m;  deste  segue  confrontando com
herdeiros  de  Domingos Ribeiro  de  Oliveira  e  Silva,  com os seguintes  azimutes e
distâncias: 34°15'48" e 47,639m até o vértice 31, ponto inicial  da descrição deste
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao Meridiano Central nº -45º00'00" Wgr, tendo como datum o SAD-69(Brasil). Todos
os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção
UTM.

ÁREA Nº 2 - 1.212,20m²
Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  34, de  coordenadas  N

7711523,301m e E 518754,068m; deste segue confrontando com Fhemig - Área de
herdeiros  de  Domingos de Oliveira Ribeiro  e  Silva,  com os seguintes  azimutes e
distâncias: 110°26'58'' e 8,880m até o vértice 35, de coordenadas N 7711520,199m e
E  518762,388m;  121°46'04"  e  10,619m  até  o  vértice  36,  de  coordenadas  N
7711514,608m  e  E  518771,416m;  183°03'23"  e  5,181m  até  o  vértice  37,  de
coordenadas N 7711509,434m e E 518771,140m; 127°12'15" e 11,586m até o vértice
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1, de coordenadas N 7711502,429m e E 518780,368m; deste segue confrontando
com Rafael Machado de Assis, com os seguintes azimutes e distâncias: 194°25'52" e
4,754m  até  o  vértice  2,  de  coordenadas  N  7711497,825m  e  E  518779,183m;
185°01'31"  e  26,657m  até  o  vértice  3,  de  coordenadas  N  7711471,270m  e  E
518776,848m; deste  segue confrontando com bordo da Avenida Miguel  Rezende,
com os seguintes azimutes e distâncias: 281°22'32" e 30,922m até o vértice 38, de
coordenadas  N 7711477,370m  e E 518746,534m;  deste  segue  confrontando com
Fhemig  -  Área  de  herdeiros  de  Domingos  de  Oliveira  Ribeiro  e  Silva,  com  os
seguintes azimutes e distâncias: 9°18'6" e 46,545m até o vértice 34, ponto inicial da
descrição  deste  perímetro.  Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão
georreferenciadas  ao  Sistema  Geodésico  Brasileiro,  a  partir  das  coordenadas  N
0,000m e E 0,000m, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao Meridiano Central n° -45°00'00" WGr, tendo como datum o SAD-69 (Brasil). Todos
os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção
UTM.

ÁREA Nº 3 - 2.867,93m²
Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  41,  de  coordenadas  N

7711413,949m  e  E  518667,348m;  deste  segue  confrontando  com  bordo  da  Rua
Brasília, com os seguintes azimutes e distâncias: 101°47'13" e 90,745m até o vértice
46, de coordenadas N 7711395,412m e E 518756,180m; deste segue confrontando
com  bordo  da  Rua  Belo  Horizonte,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:
190°04'32"  e  38,479m  até  o  vértice  47,  de  coordenadas  N  7711357,527m  e  E
518749,448m; deste segue confrontando com Fhemig - Área livre, com os seguintes
azimutes e distâncias: 290°28'44" e 62,346m até o vértice 48,  de coordenadas N
7711379,340m  e  E  518691,042m;  deste  segue  confrontando  com  Fhemig  -  Área
escolar, com os seguintes azimutes e distâncias: 268°11'11" e 19,144m até o vértice
42, de coordenadas N 7711378,734m e E 518671,908m; deste segue confrontando
com  Fhemig  -  Depósito  da  prefeitura,  com  os seguintes azimutes  e  distâncias:
352°37'19" e 35,510m até o vértice 41, ponto inicial  da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro  e  encontram-se  representadas  no  Sistema  UTM,  referenciadas  ao
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Meridiano Central n° -45°00'00" WGr, tendo como datum o SAD-69 (Brasil). Todos os
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

ÁREA Nº 4 - 3.278,95m²
Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  48,  de  coordenadas  N

7711379,340m  e  E  518691,042m;  deste  segue  confrontando  com  Fhemig  -  Área
Senac, com os seguintes azimutes e distâncias: 110°28'44" e 62,346m até o vértice
47, de coordenadas N 7711357,527m e E 518749,448m; deste segue confrontando
com  bordo  da  Rua  Belo  Horizonte,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:
190°13'09"  e  26,747m  até  o  vértice  49,  de  coordenadas  N  7711331,204m  e  E
518744,702m;  103°53'12"  e  8,120m  até  o  vértice  50,  de  coordenadas  N
7711329,255m e E 518752,585m; deste segue confrontando com área urbanizada,
com os seguintes azimutes  e  distâncias: 193°35'42" e 5,165m até o vértice 51, de
coordenadas N 7711324,234m e E 518751,371m; 180°30'16" e 14,700m até o vértice
52, de coordenadas N 7711309,535m e E 518751,242m; deste segue confrontando
com Fhemig - Área escolar, com os seguintes azimutes e distâncias: 271°20'01" e
21,361m  até  o  vértice  5,  de  coordenadas  N  7711310,032m  e  E  518729,886m;
358°59'38"  e  6,785m  até  o  vértice  54,  de  coordenadas  N  7711316,816m  e  E
518729,767m;  271°01'22"  e  15,005m  até  o  vértice  55,  de  coordenadas  N
7711317,084m  e  E. 518714,765m;  270°17'03"  e  21,466m  até  o  vértice  56,  de
coordenadas N 7711317,190m e E 518693,299m; 357°55'11" e 62,190m até o vértice
48, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas
estão  georreferenciadas  ao  Sistema  Geodésico  Brasileiro  e  encontram-se
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central  n°  -45°00'00"
WGr, tendo como datum o SAD-69 (Brasil). Todos os azimutes e distâncias, área e
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.984/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.984/2013, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pimenta o imóvel que especifica,
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,
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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 3.984/2013
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 imóvel com área de 3.000m²
(três mil metros quadrados), situado naquele município, registrado sob o nº 49.459, a
fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Formiga.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o  caput destina-se à instalação de
unidade básica de saúde, de academia da saúde e de creche no âmbito do programa
federal Proinfância.

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. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.004/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.004/2014, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais Bairro dos Fidêncios -
Aprof -, 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.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 5.004/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Produtores  Rurais  Bairro  dos

Fidêncios, com sede no Município de Bueno Brandão.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais

Bairro dos Fidêncios, com sede no Município de Bueno Brandão.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.008/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.008/2014, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara
de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de Pajeú,
com sede na Comunidade Rural de Pajeú, no Município de Manga, foi aprovado em
turno único, com a Emenda nº 1.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.008/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de

Pajeú, com sede no Município de Manga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Pequenos Produtores de Pajeú, com sede no Município de Manga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Duarte Bechir.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.028/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 5.028/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização
Financeira  e  Orçamentária,  que  ratifica  o  Convênio  nº  6/2014,  celebrado  pelo
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em 15 de janeiro de 2014, 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 5.028/2014
Ratifica o Convênio ICMS nº 6, de 15 de janeiro de 2014, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 6, de 15 de janeiro de 2014, celebrado

no âmbito do  Conselho Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -,  que altera  o
Convênio ICMS nº 48, de 12 de junho de 2013, que institui o Sistema de Registro e
Controle das Operações com o Papel Imune Nacional - Recopi Nacional - e disciplina,
para as unidades federadas que especifica, o credenciamento do contribuinte que
realize operações com papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Tadeu Martins Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.063/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 5.063/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária,  que  ratifica  o  Convênio  nº  9/2014,  celebrado  pelo
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em 27 de janeiro de 2014, 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 RESOLUÇÃO Nº 5.063/2014
Ratifica o Convênio ICMS nº 9, de 27 de janeiro de 2014, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 9, de 27 de janeiro de 2014, celebrado

no âmbito do  Conselho Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -,  que altera  o
Convênio ICMS nº 48, de 12 de junho de 2013, que institui o Sistema de Registro e
Controle das Operações com o Papel Imune Nacional - Recopi Nacional - e disciplina,
para as unidades federadas que especifica, o credenciamento do contribuinte que
realize operações com papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Tadeu Martins Leite.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 4.568/2013

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do deputado Duílio de Castro, o Projeto de Lei nº 4.568/2013 reconhece
o Município de Cordisburgo como Capital Estadual da Cultura.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.
Em requerimento aprovado em 29/10/2013, a Comissão de Constituição e Justiça
solicitou que o projeto fosse baixado em diligência à Secretaria de Estado de Cultura,
não obtendo resposta em tempo hábil para a emissão de seu parecer, que concluiu
pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria na forma apresentada.

A Comissão de Cultura,  que durante  sua análise  sobre  o mérito  da proposição
também não teve acesso à resposta da Secretaria de Estado de Cultura, opinou pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1.

Durante a discussão em 1º turno no Plenário, o autor apresentou o Substitutivo nº 2
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à matéria, que vem a esta comissão para análise, nos termos do art. 102, XVII, “b”,
combinado com o art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o substitutivo sob comento de instituir o título de Capital Mineira da Cultura, a

ser conferido a municípios que se destaquem pelo papel que desempenhem na vida
cultural do Estado. De acordo com o substitutivo, o título seria concedido por prazo
determinado,  mediante  ato  do  Poder  Executivo,  ouvido  o  Conselho  Estadual  de
Política Cultural - Consec -, nos termos de regulamento. A despeito de estabelecer
tais critérios de titulação, a proposição já determina alguns municípios que receberão
a atribuição de Capital Mineira da Cultura: Sete Lagoas, Cordisburgo, Caetanópolis,
Jequitibá e Pitangui, todos localizados na região central do Estado, por ocasião de
festejos tradicionais neles realizados.

Na resposta à diligência baixada à Secretaria de Estado de Cultura pela Comissão
de  Constituição  e  Justiça,  recebida  nesta  Casa  em  28/12/2013,  o  órgão  se
pronunciou favoravelmente à medida, com ressalvas. Esclareceu-nos no documento
enviado que não seria “prudente determinar que um ou outro município (…) seja mais
merecedor  que  o  outro  do  título  de  capital  mineira  da  cultura”,  razão  pela  qual
sugeriam  que  Cordisburgo  recebesse  o  título  durante  a  realização  da  Semana
Roseana.

Em sintonia  com esse espírito,  no parecer  que emitimos  quando da análise de
mérito durante a tramitação do projeto na forma originalmente proposta, ressaltamos
que “seria desejável que a titularidade em apreço fizesse referência a características
culturais específicas da localidade, pois, em razão da diversidade cultural que Minas
Gerais abriga, a grande maioria dos municípios mineiros também poderia reivindicar o
posto de capital estadual da cultura”.

Entendemos  que  o  substitutivo  em  análise,  ao  estipular  a  titulação  por  prazo
determinado e por  ocasião de eventos promovidos pelas  localidades em questão,
soluciona  as  principais  objeções  que  o  projeto  original  poderia  suscitar  e  que  o
Substitutivo nº 1 não sanou satisfatoriamente.

É importante ressaltar  que esta comissão espera que o Poder Executivo, com o
devido auxílio do Consec, reconheça também a importância cultural de outras regiões
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do Estado, por meio do título a ser concedido, de modo a valorizar a diversidade do
povo mineiro.

Conclusão
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 4.568/2013,

no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado em Plenário, e pela rejeição
do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Cultura.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Elismar Prado, presidente e relator - Luzia Ferreira - Duilio de Castro.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 13/5/2014, a seguinte comunicação:
Do deputado Gustavo Valadares em que notifica o falecimento do Sr.  Sebastião

Geraldo Medeiros da Silva, ex-prefeito municipal de Peçanha, ocorrido em 13/5/2014,
nesta capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2014

ATAS
ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/5/2014
Presidência dos Deputados Rômulo Viegas, Doutor Wilson Batista, Tadeu Martins

Leite e Paulo Guedes
Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Questões de Ordem; chamada para recomposição do número regimental; existência
de quórum para a continuação dos trabalhos -  Correspondência:  Ofício -  2ª Fase
(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  5.210  a
5.212/2014 - Requerimentos nºs 7.955 a 7.975/2014 - Requerimentos dos deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Duilio de Castro e outros, Paulo Lamac e outros e Alencar da
Silveira  Jr.  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Transporte,  de
Assuntos  Municipais  e  de  Direitos  Humanos  -  Questão  de  Ordem  -  Oradores
Inscritos: Discursos dos deputados Bosco, Duarte Bechir e Paulo Guedes - 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  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Alencar  da
Silveira Jr., Duilio de Castro e outros e Paulo Lamac e outros; deferimento - Questões
de Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair Nogueira - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Agostinho

Patrus  Filho -  André Quintão -  Arlen Santiago -  Bosco -  Carlos Mosconi  - Cássio
Soares - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio
Cherem - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - Lafayette
de Andrada - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara
-  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Guedes  -  Pompílio  Canavez  -
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Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Rômulo Viegas) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Doutor Wilson Batista, 2º-Secretário ad hoc, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questões de Ordem

O deputado Sargento  Rodrigues  -  Presidente,  se  V.  Exa.  verificar,  verá  que há
apenas oito deputados em Plenário, portanto precisamos ...

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Recomposição de quórum, presidente.
O deputado Sargento Rodrigues - Gostaria de concluir. Eu não concluí.
O presidente - A palavra está com o deputado Sargento Rodrigues.
O deputado Sargento Rodrigues -  É difícil,  presidente. Suas Excelências  podem

pedir  a  palavra  à  vontade.  Estou  fazendo  uma constatação,  deixem-me terminar.
Normalmente, dispomos de 5 minutos para fazer isso. Vamos obedecer ao Regimento
Interno. V. Exa. vai verificar de plano se há quórum. Há dois deputados à Mesa - V.
Exa. e o secretário  ad hoc - e mais seis deputados no Plenário. Precisamos de 26
deputados, portanto, peço o encerramento de plano da reunião.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Há muitas matérias importantes na pauta de hoje.
Estamos em uma quarta-feira, e acho importante que se proceda à recomposição de
quórum. Levo até a V. Exa. a questão de que saímos daqui há poucos minutos, e os
parlamentares ainda estão chegando. Portanto, solicito a recomposição de quórum.

O presidente  -  É  regimental.  A presidência  solicita  ao  secretário  que proceda à
chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)
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O presidente - Responderam à chamada 27 deputados. Portanto, há quórum para a
continuação dos trabalhos.

Correspondência
- O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte

correspondência:
OFÍCIO

Do  Sr.  Marcelo  Bemerguy,  secretário  do  TCU,  notificando  esta  Assembleia  do
acórdão  que  menciona,  por  meio  do  qual  esse  tribunal  apreciou  o  relatório  de
auditoria sobre o ensino médio. (- À Comissão de Educação.)

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 5.210/2014

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Janaúba o trecho que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-401 entre o Km 140,043 e o Km

143,408, no Município de Janaúba.
Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Janaúba 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 Janaúba 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, 14 de maio de 2014.
Luiz Henrique
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,
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que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Janaúba o trecho que especifica.

Essa doação é de suma importância para o desenvolvimento do município. Trata-se
de um trecho da Rodovia MG-401,  o qual está estritamente inserido em perímetro
urbano  com  grande  adensamento  populacional,  sendo  grande  o  interesse  do
município em promover a regularização no local.

Neste arcabouço, este projeto de lei visa à transferência dos direitos de posse do
trecho  em  comento  com  fincas  à  municipalização,  justificando-se  como  medida
adequada à futura regularização da titularidade do bem, possibilitando ao Município
de Janaúba 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
Janaúba,  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 5.211/2014
Acresce os §§ 9º e 10 ao art. 115 da Lei nº 6.763, de 1975, que dispõe sobre a

cobrança de taxa pelos  prestadores dos serviços de reboque,  resgate,  guincho e
remoção de veículos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 115 da Lei nº 6.763, de 1975, fica acrescido dos seguintes §§ 9º e 10:
“Art. 115 - (…)
§ 9º - Para a cobrança das taxas a que se referem os subitens 5.8.1 a 5.8.3 da

Tabela D, se o proprietário do veículo chegar ao local da apreensão, no momento
entre o acionamento do reboque e a chegada dele, o agente não rebocará o veículo e
notificará  o  proprietário  da  infração,  emitindo uma guia  para  pagamento  no  valor
correspondente à 50% (cinquenta por cento) do valor total.
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§ 10 -  É obrigatória a inserção de texto que reproduza o teor do § 9º desta lei no
documento de notificação emitido.”.

Art.  2º  -  Esta  lei  será  regulamentada  no  prazo  de  trinta  dias  a  contar  da  sua
publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de maio de 2014.
Liza Prado
Justificação: O objetivo da apresentação deste projeto de lei é evitar os abusos que

estão sendo cometidos pelos agentes de trânsito, que estão extrapolando todos os
limites possíveis. Com a apresentação deste projeto de lei, será dada ao proprietário
do veículo a possibilidade de não ter seu veículo apreendido, caso esteja no local no
momento em que o agente chegar, pagando uma taxa que corresponde a 50% do
valor para o reboque do veículo.

Ressalta-se  que  a  redução  dessa  taxa  não  significa  renúncia  fiscal,  não
encontrando impedimento na Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, a prestação
de serviços é feita por particulares.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.212/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Assistência  Social  Daud  Gantus

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

Daud Gantus Nasser, com sede no Município de Paraguaçu.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de maio de 2014.
Ulysses Gomes
Justificação:  A Associação  de  Assistência  Social  Daud  Gantus  Nasser  é  uma

entidade beneficente, sem fins lucrativos,  que tem como objetivo oferecer apoio a



758
____________________________________________________________________________

crianças  em  situação  de  risco,  oferecendo  alimentação,  formação  educacional  e
apoio psicológico.

Como a associação cumpre os requisitos legais  para ser declarada de utilidade
pública, peço apoio 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.

REQUERIMENTOS
Nº 7.955/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Guilherme João por sua atividade exemplar como ciclista
em Belo Horizonte. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 7.956/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  Escola  de  Engenharia  Kennedy  pelos  50  anos  de  sua
fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 7.957/2014, da deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja encaminhado à
Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências para que o itinerário das linhas
2590,  7540  e  7530  passe  pela  Av.  Imbiruçu,  881,  em  Betim.  (-  À  Comissão  de
Transporte.)

Nº 7.958/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Escola Estadual Minas Gerais, de Uberaba, pelos 70 anos de
sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 7.959/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares e civis que menciona pela prisão de
dois suspeitos de arrombar uma agência do Banco Bradesco em Itaipé, em 8/5/2014.

Nº 7.960/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão
de  duas  pessoas  portando  droga  e  munição  em  Juatuba,  em  13/5/2014.  (-
Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.961/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
Bhtrans pedido de providências com vistas à instalação de semáforo para pedestres
na Av. Américo Vespúcio, próximo à R. Letícia.
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Nº 7.962/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
DER-MG pedido de providências para a extensão da iluminação da Rodovia MG-424
no trecho que vai  do trevo de acesso à LMG-800 ao trevo da Holcim, em Pedro
Leopoldo.

Nº 7.963/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
BHTrans pedido de providências para a readequação da ciclovia na orla da Lagoa da
Pampulha, principalmente com a retirada dos prismas na sua delimitação.

Nº  7.964/2014,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com as Sras. Giomara Soares de Oliveira, e Sílvia
Helena de Freitas Mafuz e o Sr. Vicente Ferreira Guilherme, da Delegacia de Divisão
Especializada  de  Investigação  de  Fraudes/Delegacia  do  Consumidor,  pelo  bom
serviço prestado em defesa e proteção dos direitos do consumidor em parceria com o
Procon Assembleia.

Nº  7.965/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Assuntos Institucionais de Belo Horizonte pedido de
providências para que sejam realizados o corte e a poda de árvores que ofereçam
risco à população na Vila Souza Aguiar, nesta capital.

Nº  7.966/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Coordenadoria Estadual
das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo pedidos de providências para
a solução dos graves fatos relatados na 7ª Reunião Extraordinária dessa comissão.

Nº  7.967/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Sudecap pedido de providências para a implantação de um amplo
projeto de escoamento de águas pluviais na bacia hidrográfica dos Bairros Boa Vista,
Horto, Caetano Furquim e adjacências.

Nº  7.968/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Sudecap pedido  de  providências  para  a  melhoria  da  estrutura de
escoamento  de  águas pluviais  nas Ruas Santo Ângelo,  Honório Bicalho,  Cândido
Siqueira, São Fidelis, São Borja e Avenida Itaiatuba, no Bairro Boa Vista.

Nº  7.969/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Presidente da República e à CBTU pedido de providências para o
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cumprimento da Lei Federal nº 8.693, de 1993, a fim de que se iniciem negociações
com o Sindimetro, com o objetivo de preservar os empregos e evitar demissões de
metroviários, em razão da possível instalação da linha 2 do metrô de Belo Horizonte
sob o formato de PPP.

Nº  7.970/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a ampliação
do efetivo e a melhoria da infraestrutura da Polícia Militar e da Polícia Civil no Bairro
Santa Efigênia e adjacências.

Nº  7.971/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Polícia Militar pedido de
providências para fiscalizar o cumprimento da Lei do Silêncio na Avenida Mem de Sá,
principalmente com relação aos veículos.

Nº  7.972/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à BHTrans pedido de providências para que seja ampliado o quadro de
horários  das  linhas 9805 e  9403,  e para  que seja  realizado  estudo com vistas  à
implantação de linha de ônibus ligando o Bairro Paraíso aos Bairros Savassi, Santa
Tereza e Sagrada Família, bem como à extensão do itinerário da linha 103 a alguma
estação de metrô e ao Bairro Santa Tereza.

Nº  7.973/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  BHTrans  pedido  de  providências  para  que  seja  implantada
sinalização proibindo o estacionamento de veículos na Av. Mem de Sá, no trecho
entre as Ruas Maracanã e Niquelina.

Nº  7.974/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  BHTrans  pedido  de  providências  para  que  seja  melhorada  a
sinalização na Rua Maracanã, na Av. Mem de Sá, no trecho entre as Ruas Maracanã
e Niquelina, e na Rua Signito.

Nº  7.975/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Telebras pedido de providências para incluir o Município de São José
da Lapa na área de atendimento do Plano Nacional de Banda Larga.

-  São também encaminhados à presidência requerimentos dos deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Duilio de Castro e outros, Paulo Lamac e outros e Alencar da Silveira Jr.
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Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Transporte, de Assuntos Municipais e de Direitos Humanos.
Questão de Ordem

O deputado João Vítor Xavier - Sr. Presidente, quero agradecer a tolerância de V.
Exa. Se a deputada Liza Prado me conceder a palavra em aparte, agradeço-lhe, para
darmos celeridade aos trabalhos da Casa. Encerro minha questão de ordem para que
possa apartear a deputada Liza Prado. Muito obrigado, deputada.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Bosco.
O deputado Bosco* - Sr. Presidente, caros membros da Mesa que conduzem os

trabalhos nesta reunião da tarde de hoje, caros deputados e deputadas, público que
nos  honra  com  sua  presença,  quero  fazer  uma  saudação  especial  aos
telespectadores que nos acompanham por nossa TV Assembleia. Caro presidente,
caros deputados e deputadas, venho a esta tribuna primeiramente para relatar um
trabalho  de  fundamental  importância  que está  sendo realizado pela  Comissão de
Educação, da qual temos a satisfação de ser membro efetivo, tendo como presidente
o nosso amigo deputado Duarte Bechir. A nossa comissão está percorrendo as mais
diversas regiões do Estado de Minas Gerais  com um foco mais do que especial,
deputado João Vítor, fazendo um trabalho de conhecimento e de aproximação com as
nossas Apaes.

Temos  hoje  em  Minas  Gerais,  caro  deputado  Cássio,  mais  de  435  Apaes
espalhadas por várias regiões. Sabemos que a Apae tem um papel preponderante,
um  papel  social,  um  papel  inclusivo,  um  papel  fundamental  na  nossa  sociedade
mineira e também no Brasil.

Então, a comissão, por decisão sábia dos seus integrantes, resolveu, em parceria
com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, percorrer as
regiões de nossa Minas Gerais para conhecer um pouco das nossas Apaes. O que
temos visto e ouvido por aí, principalmente em relatos feitos pelas dirigentes e pelos
dirigentes  de  associações,  enche-nos  de  orgulho  e  nos  emociona.  Sentimos  isso
sobretudo  com  as  histórias  que  são  construídas  diariamente  pelas  Apaes,  por
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pessoas iluminadas que trabalham nessas entidades em Minas Gerais e em todo o
Brasil. Essas pessoas são devotadas, têm como missão servir ao próximo, sobretudo
servir àqueles que têm necessidades especiais e que são os alunos das Apaes.

Estivemos, na última semana, participando e coordenando os trabalhos na Zona da
Mata. Será realizada, na próxima sexta-feira, uma audiência pública na nossa querida
Araxá,  onde  discutiremos  a  questão  Apae  com  diretoras  de  associações  do  Alto
Paranaíba,  compreendendo a  região  do  planalto  de  Araxá e  de  Patos  de  Minas.
Tenho certeza de que será uma grande oportunidade de debate. Já está confirmada a
presença da deputada Liza Prado, essa deputada atuante, e, com certeza, de outros
deputados.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - O assunto que me traz aqui acaba
sendo muito próximo do tema de que trata V. Exa., caro amigo deputado Bosco.

Quero deixar um questionamento à liderança de governo, à liderança do meu bloco
e do meu partido. Deixo também um questionamento a todos os deputados desta
Casa sobre a maneira como nós, interlocutores do cidadão, estamos sendo tratados
pelo governo do Estado. Não esperava, não espero e tenho certeza de que não é do
conhecimento do governador Alberto Pinto Coelho, homem forjado no Parlamento, a
maneira como estamos sendo tratados pelo governo do Estado.

Entrei em contato hoje com a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais
para buscar informações pertinentes a uma obra em uma escola de uma cidade que
atendo e também informações relativas a emendas, deputado Cássio Soares, que
coloquei na área da educação. Para falar com o assessor do assessor da secretária,
temos de passar  o assunto motivo do  nosso contato telefônico.  O governador  do
Estado  de  Minas  Gerais  não  nos  exige  adiantar  pauta  por  contato  telefônico.
Entretanto, para falarmos com assessor da secretária, é preciso adiantarmos a pauta
pelo telefone, deputado Rômulo Viegas.

Então, venho a este Plenário, que é o local mais propício para um parlamentar se
expressar, dizer à Secretaria de Educação que o que quero são informações claras
sobre as emendas que colocamos para as cidades onde trabalhamos. Os diretores,
deputado Bosco, estão nas escolas aguardando a liberação desses recursos, que
não são liberados, assim como não são liberados recursos que estão na Secretaria
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de Esportes desde o ano passado, porque ela não dá conta de fazer uma licitação
desde o ano anterior.  O DER também não deu conta de fazer uma licitação que
atendesse uma demanda em relação à estrada que liga Justinópolis a Ribeirão das
Neves.  A obra  está  parada  esta  semana.  Tentamos,  dentro  do  governo,  buscar
informações,  soluções;  tentamos  buscar  o  diálogo,  mas  ele  não  acontece.  Não
podemos aceitar isso, principalmente porque sabemos que essa não é a maneira de
governar do governador Alberto Pinto Coelho, um homem forjado no Parlamento, que
prima pelo diálogo e pelo respeito a esta Casa. A posse do governador Alberto Pinto
Coelho foi motivo de orgulho e de alegria para todos nós do Parlamento mineiro. Ele,
estando lá como governador,  é  como se cada um de nós estivesse lá,  deputado
Bosco.

Ele é um homem forjado no Parlamento, é homem do debate, do diálogo. É preciso
que isso seja estendido à equipe. Um parlamentar eleito pelo povo de Minas Gerais,
um parlamentar que ganhou eleição ter de conversar com assessor da secretária e
adiantar  qual  é  a  pauta,  senão  a  telefonista  não  passa  a  ligação,  isso  é  um
desrespeito ao Parlamento. Podemos fechar o Parlamento e todo o mundo voltar para
casa e cada um cuidar da sua vida. Se para falar com assessor da Secretaria de
Educação, um parlamentar eleito, da base do governo, tiver de adiantar a pauta pelo
telefone, senão a telefonista não passa a ligação, podemos desistir.

Não creio que isso seja orientação da secretária Ana Lúcia Gazolla, que sempre
nos  atende bem,  muito  menos  do  governo do  Estado.  Um  governo feito  por  um
parlamentar, por um homem que foi presidente desta Casa, por um homem que foi
líder do governo, se tiver dado essa orientação, podemos fechar esta Casa e desistir
de fazer política em Minas Gerais. A forma como o Parlamento está sendo tratado é
um desrespeito; a forma como estão sendo tratadas as emendas parlamentares nesta
Casa é um desrespeito. As emendas parlamentares são colocadas para atender as
cidades  pelas  quais  fomos  eleitos,  escolas  estaduais  e  hospitais  públicos.  É  um
desrespeito como as emendas estão sendo tratadas. A partir de hoje vou me reportar
diariamente a esta Casa sobre o que está acontecendo. Se para falar com o assessor
da Secretaria de Educação tivermos de adiantar a pauta, será o fim do Parlamento
mineiro. Muito obrigado pela gentileza. Agradeço.
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O deputado Bosco* -  Também agradeço,  deputado.  Estou sempre à disposição.
Fica registrada a questão do deputado João Vítor Xavier. Tenho certeza plena de que
o  governador  Alberto  Pinto  Coelho  e  a  própria  secretária  Ana  Lúcia  Gazolla  não
compactuam com esse tipo de ação relatada pelo deputado. Fica o registro. Com
certeza  o  líder  do  governo,  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  tomará  todas  as
providências junto à secretaria e ao governo.

O deputado Cássio Soares (em aparte)* - Deputado, quero parabenizá-lo por seu
pronunciamento, que traz ao conhecimento geral do telespectador da TV Assembleia
e  a  todos  presentes  os  movimentos  feitos  pela  Assembleia  Legislativa  de  Minas
através das Comissões de Educação e de Defesa da Pessoa com Deficiência: as
audiências públicas pelo interior afora para tratar das nossas queridas e caras Apaes.
Realmente, é um trabalho relevante. Temos profundo conhecimento do que é feito
pelas  escolas  especiais,  pelas  Apaes  no  interior  afora.  Há  um  sem-número  de
unidades de Apaes que realizam um trabalho zeloso, cuidadoso e eficiente junto aos
alunos  especiais.  Quero  ressaltar,  caro  deputado  Bosco,  que  o  governo  federal
também  tem  faltado  com  estrutura  especial  para  as  Apaes.  Quero  destacar,
presidente, que a Comissão de Saúde também deveria participar dessas audiências
públicas, considerando que o governo federal está reduzindo os repasses do SUS
para as Apaes, que fazem atendimento de saúde aos alunos que precisam. Isso está
comprometendo sobremaneira o desempenho das atividades profissionais, médicas e
de assistência à saúde, ao aluno das Apaes. Quero deixar registrada a necessidade
de a Comissão de Saúde acompanhar os trabalhos feitos nas audiências públicas no
interior.

Se me permite ainda, meu caro deputado Bosco, quero me alongar por mais 30
segundos para registrar  que hoje é aniversário de uma das principais  cidades de
Minas Gerais: Passos. Minha querida Passos completa 156 anos de história, que é
belíssima. A cidade é capital do sudoeste de Minas Gerais. Desejo cada mais vez
mais sucesso e prosperidade à nossa querida Passos. Como representante legítimo
da cidade, vamos trabalhar para que ela possa alcançar prosperidade cada vez mais.
Muito obrigado, caro deputado Bosco.

O deputado Bosco* - Agradeço, deputado Cássio Soares. Foi muito bem lembrado
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por V. Exa. Sabemos que, embora as Apaes sejam de vital importância no dia a dia
de  cada  município,  de  cada  família  que  tem  portador  de  deficiência,  elas  são
entidades que passam diariamente, mensalmente por muitas dificuldades.

São entidades que enfrentam a falta  de recursos,  pela indisposição do governo
federal em destinar mais verbas para esse belíssimo trabalho realizado pelas Apaes,
e a falta de reconhecimento de algumas autoridades e liderança políticas no âmbito
municipal. Determinados prefeitos reconhecem o trabalho das Apaes, das quais são
verdadeiros parceiros, mas sabemos que há outros que ignoram a existência de uma
instituição como essa em seus municípios.

Mas  seguimos,  nas  comissões  e  nesta  Assembleia,  fazendo  esse  trabalho  de
sensibilização  das  lideranças,  dos  prefeitos,  dos  vereadores  e  mesmo  dos
empresários, também grandes parceiros em empreitadas sociais, para que valorizem
cada vez mais as nossas Apaes e contribuam permanentemente com seu valioso
apoio,  para  que  nossas  Apaes  possam  continuar  seguindo  a  sua  tradição  e
cumprindo sua missão.

Há  pouco  tempo,  com  o  presidente  da  Assembleia,  Dinis  Pinheiro,  e  vários
deputados, participamos de um movimento em prol da Apae em Belo Horizonte e em
Brasília,  onde  alguns  senadores  pretendiam,  acredito  que  orientados  por  alguns
tecnocratas do MEC, retirar a Meta 4 do Plano Nacional da Educação - PNE -, o que
resultaria no fechamento das Apaes. Mas a Apae fez um trabalho de mobilização em
todo o Brasil e conseguiu sensibilizar o Senado, principalmente, para que a Meta 4
fosse mantida no PNE. Ou seja, é uma etapa vencida, mas quero ressaltar que, não
fosse a coordenação dos trabalhos pelo deputado federal Eduardo Barbosa, que tem
atuação permanente em prol das Apaes no Congresso Nacional, a movimentação de
todas  as  Apaes  e  o  apoio  dado  pela  Assembleia  de  Minas  Gerais,  a  história
certamente seria outra. Felizmente, a Meta 4 foi mantida, com o voto favorável do
Senado e dos deputados federais, no Congresso Nacional.

Ficam, então, presidente, as nossas considerações, o nosso respeito e, acima de
tudo, o nosso muito obrigado à família apaeana de Minas Gerais pelos relevantes
serviços prestados diariamente a toda a população, a todos as famílias do Estado e,
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sobretudo, aos nossos irmãos que têm uma deficiência física ou uma necessidade
especial. Obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o Duarte Bechir.
O deputado Duarte Bechir - Caro presidente, deputado Rômulo Viegas, senhores

parlamentares,  quero  aqui  saudar  e  cumprimentar,  com  muito  entusiasmo,  o
deputado estadual Cássio Soares, ex-secretário de Estado, que, com toda certeza,
engrandece  os  quadros  do  PSD,  da  nossa  legenda  em  Minas.  Quero  saudar  o
deputado Doutor Wilson Batista, que,  da mesma forma, agiganta o PSD com sua
capacidade, com seu entusiasmo e sua contribuição aos trabalhos legislativos. Quero
saudar  aqui  a  nossa  gente  querida  de  toda Minas  Gerais,  senhoras  e  senhores.
Cumprimento também o vereador  de Três Pontas, Paulinho Leiteiro, em nome de
quem cumprimento todos os vereadores da nossa Minas querida.

Senhoras e senhoras, houve, na manhã de hoje, na Casa de leis do povo mineiro, a
apreciação de algumas matérias muito importantes. Na apreciação dessas matérias,
como é corriqueiro, como é de costume e até como é, de certa forma, combinado, os
parlamentares da base de governo não discutem, e as matérias são aprovadas, são
apreciadas - até mesmo pela agilidade na aprovação e por conhecermos a matéria -
sem que as encaminhemos, nem tampouco as discutamos. Uma das matérias entre
as apreciadas na manhã de hoje nos chama a atenção pelo grau de responsabilidade
por nosso conhecimento, e sobre ela trago agora a nossa opinião, o nosso parecer e,
claro, a nossa visão. Quero discutir o Projeto de Resolução nº 5.026/2010, que trata
das contas do governo do Estado,  à época, comandado pelo nosso hoje senador
Aécio Neves.

Eu queria dizer que muitas vezes o sentimento político toma conta do sentimento
responsável.  O  sentimento  político-partidário  muitas  vezes  interfere  no  nosso
posicionamento,  na  leitura  que  fazemos,  porque,  quando  defendemos  o  nosso
partido,  nós,  às  vezes,  não  enxergamos  as  coisas  diferentes  como  deveríamos
enxergá-las.  Eu  digo  isso,  deputado  Cássio  Soares,  porque  alguns  valores  da
oposição, ao invés de destacar o parecer do tribunal, ao invés de evidenciar o que o
Tribunal  de  Contas  relatou  naquela  matéria,  ao  invés  de  aqui  discutir  o  bojo  do
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procedimento do projeto de lei, melhor dizendo, do projeto de resolução, desviam o
assunto, querendo levar a Minas Gerais uma situação que os mineiros por demais
conhecem, diferentemente daquilo que é apresentado aqui. Ou seja, o Tribunal de
Contas é o órgão que emite o parecer sobre as contas - se os procedimentos ali
colocados, avaliados estão corretos, se a aplicação dos recursos está salientada nos
princípios constitucionais, educação, saúde, e se o governo de Minas cumpriu essas
metas e investiu com responsabilidade e com honestidade. Mas isso não foi objeto de
discussão  por  aqueles  que  utilizaram  deste  espaço  para  oferecer  ao  senhor,  à
senhora, a você mineiro, onde estiver - no Norte, no Sul, no Leste, no Triângulo ou na
zona central -, que sabe da grandeza que foi a administração do hoje senador Aécio
Neves...

Eu queria, deputado Doutor Wilson, reportar-me ao ano de 2003, quando assumiu o
governo de Minas o senador Aécio Neves. Vivíamos um clima de muita tristeza em
Minas Gerais.  Servidores recebendo dois meses depois de trabalhar;  o 13º sendo
pago  aos  servidores  muitos  meses  depois,  até  mesmo  de  forma  parcelada;  os
fornecedores  não  querendo  mais  vender;  as  empresas  não  querendo  mais  fazer
obras para o governo de Minas. E isso se devia, claro, ao descontrole financeiro que
o Estado não corrigia.

Aquilo que de mais puro precisava ser feito em nome dos mineiros não se fazia,
porque se gerenciava o Estado muito mais pensando nos partidos políticos, como o
governo  federal  faz  hoje,  distribuindo  cargos  e  mais  cargos  para  os  partidos  e
trazendo pessoas, na tentativa de aliciar eleitores em troca de cargos para os líderes
políticos. Isso se faz hoje, em Brasília, criando-se ministérios e mais ministérios. Aqui
em Minas o senador Aécio encontrou essa situação. Um Estado onde as empresas
não queriam fazer obras, os fornecedores não queriam vender e os funcionários não
recebiam dentro do prazo do trabalho realizado. Era um Estado realmente muito mal
administrado.

Como primeira medida essencial, claro, contando com a contribuição do nosso ex-
governador Anastasia, o governador Aécio Neves implementou o choque de gestão -
e a expressão choque de gestão não soa bem aos ouvidos da oposição, não é aceita.
Isso porque era preciso dar fim à bagunça que se encontrava em Minas Gerais. O
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Estado tinha que passar por um choque e se reconstruir a partir da responsabilidade,
da seriedade, do dinamismo e de um programa que fosse capaz de mudar toda essa
realidade.

Aécio chega ao governo apoiado por um plano construído com a participação do
nosso  ex-governador  Anastasia  e  implementa  o  choque  de  gestão.  E  hoje,  ao
comentarmos  a  apreciação  dessas  contas,  vemos  que  o  Tribunal  de  Contas
referenda, de forma positiva, as contas do governo Aécio. E esta Casa nada mais fez
do que ratificar, confirmar o parecer do Tribunal de Contas, apreciando e aprovando
as contas do senador Aécio Neves.

Daqui a pouco, vou conceder um espaço ao deputado Doutor Wilson Batista, que,
tenho  certeza,  muito  contribuirá  com  este  debate.  Mas,  só  para  finalizar  este
posicionamento, quero dizer que esta Minas de hoje deveria inspirar a Presidência da
República.  Façamos  as  comparações.  Em Minas  os  cargos  comissionados  foram
cortados  em  mais  da  metade,  enquanto  em  Brasília  o  número  de  ministérios  foi
dobrado, para agasalhar e trazer para a base aqueles que chegam com seus votos,
mas não chegam com o trabalho responsável feito em nome dos brasileiros. É por
isso que,  na história  da Nação,  em Brasília  nunca foram dadas tantas baixas em
ministérios por corrupção. A história do nosso país não registrava, até então, tantos
ministros caindo, um após o outro, por corrupção. Desvio de recurso público. Isso, lá,
é uma verdade, aqui é diferente. Aqui é um governo sério. Secretários nomeados de
acordo com a sua capacidade, com a sua contribuição técnica, em favor do povo
mineiro. Por isso o Estado dá certo. Uma das partes do programa do senador Aécio é
o Estado para Resultados, e os resultados estão sendo colhidos até esta data, e cada
vez mais.

Agora,  com  a  continuidade  do  governador  Alberto,  registraremos  os  nossos
importantes  progressos.  Prova disso é que na Assembleia,  hoje,  está o deputado
Cássio Soares, uma pessoa lapidada, preparada, que contribuiu com este governo,
ocupando a  Sedese,  e  hoje,  aqui  na  Casa,  a  todo  e  qualquer  momento,  quando
chamado,  poderá  dar  o seu depoimento em relação às reuniões  com o governo,
sempre cobrando metas. Enquanto em Brasília a coisa virou uma farra.

Eu até me lembrava, deputado Cássio Soares, de uma música, se não me engano,
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do Dominguinhos: “Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais”. Porque
em  Brasília  a  situação  é  desse  jeito.  O  recurso  público  é  retirado  de  obras
importantes para o povo brasileiro e canalizado para a corrupção. Essa é a grande
verdade,  essa  é  a  realidade.  Mas  aqueles  que,  nesta  Casa,  contrapõem-se  ao
governo do Estado não discutem o que é preciso ser discutido. E aí, com a aprovação
do Projeto de Resolução nº 5.026/2010, esta Casa referendou as contas do nosso ex-
governador, atual senador Aécio Neves.

Concedo aparte ao deputado Doutor Wilson Batista e, na sequência, a V. Exa., para
que possamos contribuir com o debate.

O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Muito obrigado, deputado Duarte
Bechir,  por  este  aparte.  Ouvi  atentamente,  hoje  pela  manhã,  a  oposição,  numa
importante votação de projetos para Minas Gerais relativos a empréstimos que serão
utilizados para investimentos no Estado - diferentes dos que são feitos pelo governo
federal ao Eike Batista e a Cuba. Esses investimentos e empréstimos serão feitos
fora do País. Para demonstrar o amor incondicional da presidenta aos ditadores de
Cuba  e  fazer  a  alegria  de  Fidel  Castro,  construiu-se  lá  um  porto  por
R$800.000.000,00  -  recursos  do  contribuinte  brasileiro.  Agora  eles  são  contra  os
empréstimos ao governo de Minas Gerais para investimentos importantes no Estado,
como o Caminhos de Minas,  os  asfaltamentos e o Minas Comunica II,  levando a
telefonia  celular  para  quatrocentos  e  tantos  distritos  no  Estado de  Minas  Gerais.
Portanto, são contra esses importantes investimentos dentro do Estado e a favor dos
investimentos e financiamentos dados a seus amigos, como o Eike Batista.

Falou-se também sobre a ditadura, dizendo que, em Minas Gerais, instalou-se o
estado  de  ditadura.  Não  sabem  nem  reconhecem  que  ele  está  instalado  pela
presidenta, pelo governo federal. Uma ditadura das mais temidas por qualquer nação.
Não é aquela ditadura pela força e tortura, como foi feita no governo militar,  mas
aprisionando as pessoas pelas suas necessidades. Hoje o brasileiro e a brasileira
estão  verdadeiramente  aprisionados  no  sistema  de  uma  ditadura  velada  pelas
necessidades de sobrevivência. Com bolsa isso e aquilo, aprisionam o destino das
pessoas.

Somos  favoráveis,  sim,  ao  Bolsa Família  e a  essas bolsas,  mas  não podemos
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tornar essa alternativa uma moeda eleitoreira, conforme tem sido feito rotineiramente
pelo governo federal, que se utiliza de recursos para perpetuar-se no poder.

Recentemente vimos a presidenta retornando à televisão para dizer do seu pacote
de bondades: o aumento do Bolsa Família. Somos favoráveis a esse aumento. Só
que ela se esquece de dizer que a inflação já corroeu esses 10% de aumento no
Bolsa Família. Hoje temos uma inflação, que é uma realidade que ameaça o povo
brasileiro e os seus recursos.

Portanto, Sr. Presidente, deveriam pensar muito antes de dizer essas inverdades na
tribuna.  Inverdades  como,  por  exemplo,  que  Minas  Gerais  não  investiu  os  2%
constitucionais. Investiu sim. Está lá, na fonte do IBGE, que Minas Gerais investiu
16,3% na saúde do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O deputado Cássio Soares (em aparte)* - Serei breve, Sr. Presidente e deputado
Duarte Bechir, a quem quero cumprimentar pelo pronunciamento e pela lucidez. V.
Exa.,  caro  deputado  Duarte  Bechir,  é  um  dos  deputados  que  mais  atua  neste
Parlamento e nesta Casa Legislativa e acompanha, sobremaneira, as questões do
nosso Estado de Minas Gerais. Então, V. Exa. pode dizer, com autoridade, todo esse
conteúdo que vem à tona nesta tribuna.

Reforço, caro deputado Duarte Bechir, que todos esses empréstimos que votamos
hoje  pela  manhã são necessariamente  para  investimentos,  assim  como o  colega,
Doutor  Wilson Batista,  acabou de  reforçar  neste  microfone.  Posso dizer  também,
deputado Duarte Bechir, que, se estivéssemos recebendo o que cabe a Minas Gerais
de  forma  legítima  da  União  e  do  governo  federal,  talvez  não  estivéssemos
necessitando de empréstimos junto  a  instituições  financeiras  para levarmos até  o
cidadão mineiro as melhorias e os investimentos de que a população mineira tanto
precisa.

Posso afirmar e reforçar que cada centavo desses recursos que serão captados
pelo governo do Estado será muito bem empregado. Já percebemos as aplicações no
Caminhos  de  Minas,  nas  estradas  mineiras  que  estão  sendo  asfaltadas  e  no
programa Travessia, que conheci tão bem durante o tempo que passei no governo do
Estado.  Temos  tantos  outros  investimentos  na  área  de  segurança,  que  serão
devidamente acrescidos com mais investimentos do governo federal.
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Portanto,  deputado  Duarte,  parabéns  pelo  pronunciamento.  É  exatamente  isso.
Essa é a essência. Mais uma vez, registramos a falta de compromisso do governo
federal com o Estado de Minas Gerais.

Apenas, para finalizar, deputado Duarte, um dado para todo cidadão mineiro: de
todo o Fundo Nacional de Segurança Pública, de 100% desse fundo, Minas Gerais,
um  dos principais  Estados  da Federação,  recebe menos  de 1% para  investir  em
segurança pública. Muito obrigado, deputado Duarte.

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, para concluir a minha fala, quero dizer
que tudo isso que foi exposto aqui, com o que o deputado Cássio Soares e V. Exa.
contribuíram,  nos  chama  atenção.  Vejam  bem:  Cuba  recebe  quase  1  milhão  do
governo brasileiro para fazer obra. Minas vai pedir dinheiro emprestado para fazer
obra para os mineiros. Essa lógica tem de ser mudada. Minas também é Brasil, aliás
é mais Brasil do que muitos outros estados, por sua contribuição, com o que arrecada
e pelos mineiros de valor que ajudaram a construir  o nosso país. Muito obrigado,
presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente (deputado Doutor Wilson Batista) - Com a palavra o deputado Paulo

Guedes.
O deputado Paulo Guedes* - Sr.  Presidente, Sras. e Srs. Deputados, boa tarde.

Quero cumprimentar,  de forma muito especial,  os  mineiros  que nos acompanham
pela TV Assembleia, em diversas cidades de Minas Gerais. Acabei de assistir aqui a
mais um teatro da base governista em Minas Gerais. O meu colega Duarte Bechir, ao
tentar  fazer  a  defesa  do  indefensável...  As  pessoas  estão  compreendendo,  e
ninguém, deputado Duarte, está sendo mais enganado. O Aécio conseguiu enganar
muita  gente  durante muito tempo,  mas não vai  conseguir  enganar  o povo a vida
inteira.

Em relação a essa história de contratar artistas globais, quero dizer que em Minas
falta dinheiro para tudo, falta dinheiro para pagar ao professor, falta dinheiro para a
segurança, falta dinheiro para a educação e para a saúde, mas não falta dinheiro
para  pagar  os  artistas  da  Globo  para  mentirem  na  televisão.  Essa  é  uma
especialidade  do  Aécio  e  do  Anastasia:  mentir,  mentir,  mentir  para  o  povo,  para



772
____________________________________________________________________________

esconder  e  mascarar  os  verdadeiros  dados  e  o  verdadeiro  caos  em  que  eles
conseguiram colocar o nosso estado.

Vamos aos fatos, que é muito mais importante. Hoje mesmo esta Casa votou as
contas  de  Aécio  e  de  Anastasia.  Os  conselheiros  do  Tribunal  de  Contas
recomendaram a aprovação, passando por cima da decisão dos técnicos do tribunal,
os  auditores  concursados,  especialistas  em  conta,  que  recomendaram  a
desaprovação das contas de Aécio e Anastasia porque eles não cumpriram o mínimo
constitucional da aplicação dos recursos na saúde e na educação.

Só em 2009 o governo de Aécio deixou de aplicar R$1.800.000.000,00 na saúde e
na educação. Em seus oito anos de governo, Aécio deixou de aplicar muito dinheiro.
Eles  pegaram  o  Estado  com  uma dívida  de  R$13.000.000.000,00.  Hoje  a  dívida
supera R$80.000.000.000,00. Aí mentem para o Brasil inteiro sobre o déficit zero e o
choque de gestão. Então pergunto: onde está a gestão? Que gestão é essa, que
pega um estado com R$13.000.000.000,00 de dívida e, 12 anos depois, devolve com
quase R$100.000.000.000,00? Aí é muito fácil. O pouco que este governo fez o fez
mal feito e endividando Minas Gerais.  É a mesma receita da época do Fernando
Henrique Cardoso.  Vivia  de  pires  da  mão,  pegando dinheiro  no Fundo Monetário
Internacional - FMI. O Brasil não podia dar um passo sem pedir bênção ao FMI.

É a mesma coisa do governo de Aécio e Anastasia em Minas Gerais. Endividaram o
Estado a tal  ponto que hoje Minas está  de pires  na mão.  É o Estado do qual  a
insegurança tomou conta,  a violência tomou conta e o sucateamento da máquina
pública tomou conta.  Aqui  o governo só vê os  interesses de algumas classes, as
classes de que eles precisam para ficar bem e continuar dominando.

Nesta Casa só se aprova aumento para os servidores da Assembleia, do Tribunal
de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e, algumas vezes,
muito poucas, da Polícia Militar. O resto está comendo o pão que o diabo amassou.
Coitados dos professores, que lutam, lutam, lutam pelo piso nacional  que Aécio e
Anastasia se negam a pagar em Minas Gerais. Os servidores da saúde, os servidores
da Emater e os servidores dos diversos órgãos do Estado de Minas Gerais estão
padecendo diante de dificuldades financeiras. Noventa por centro dos funcionários da
Copanor estão passando por dificuldades. Nesta Assembleia, mentiram dizendo que
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a  Copanor  era  para  melhorar  o  sistema  e  resolver  o  problema  de  água  do
Jequitinhonha, do Norte de Minas e do Mucuri. É mentira. Essa é mais uma mentira
descarada do Aécio Neves. Ele criou a Copanor para entregar a Copasa ao mercado
financeiro e a seus amigos. A Copasa só ficou com o lucro. A Copasa só ficou com as
cidades  ricas.  E  deu  as  regiões  mais  pobres  para  a  Copanor,  cuja  maioria  dos
servidores, 90% deles, ganham pouco mais de R$700,00 por mês. Esse é o salário
dos servidores da Copanor.

Separaram Belo Horizonte, Montes Claros, Uberlândia, ou seja, as cidades ricas
para ficarem com a Copasa, mas a empresa não faz investimentos. Hoje tivemos de
aprovar outro financiamento para a Copasa. Dizem que é para investir em tecnologia.
Em  vez  de  reinvestir  os  lucros  da  Copasa,  o  governo  está  fazendo  novamente
empréstimo para serem investidos ninguém sabe onde. O governo faz empréstimo
para a Copasa, que dá lucro. Então, em vez de o lucro da Copasa ser reinvestido,
porque é uma empresa pública do povo mineiro, todo lucro vai para os investidores,
aqueles que compraram ações na Bolsa de Valores, os amigos do poder.

Foi assim com a Copasa, é assim com a Cemig, era dessa forma que o PSDB
governava o Brasil,  é  dessa forma que governam Minas,  apenas para os poucos
escolhidos, uma pequena minoria. E se alia a uma grande mídia, uma mídia golpista,
uma mídia mentirosa liderada pela Rede Globo, pela vergonhosa revista Veja e pelos
jornalões de São Paulo,  Rio de Janeiro e companhia limitada,  que tentam a todo
custo colocar na cabeça das pessoas que o País não vai bem.

O País não ia bem quando eles governavam, porque quando estavam no poder a
corrupção  ficava  debaixo  do  tapete.  Quando  eles  governavam,  a  fome  imperava
neste  país.  Havia  40  milhões  de  pessoas  que  passavam  fome  no  Brasil;  o
desemprego tomava conta deste país; o Brasil vivia de pires na mão pedindo socorro
ao FMI. E não era só isso, o País era um dos que mais tinha desempregados no
mundo, em que as pessoas não tinham esperança, em que o sonho de milhões de
brasileiros  há 12 anos era ir  para os Estados Unidos; muitos conseguiam o visto
ilegalmente ou iam de forma clandestina. Era o sonho de muitos brasileiros quando
Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, governava o Brasil. Hoje, não, os brasileiros
que estão na Europa e nos Estados Unidos estão voltando para cá porque o país do
futuro é o Brasil.
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Estamos  num  momento  muito  importante  de  pleno  emprego,  deputado  Duarte
Bechir, 22 milhões de empregos com carteira assinada em plena crise mundial,  a
maior  crise  da  história.  O  mundo  perdeu nos  últimos  quatro  anos  70 milhões  de
postos de trabalho oficiais por causa da crise, mas, nesses mesmos quatro anos, o
Brasil  criou  11  milhões  de  empregos  com  carteira  assinada.  Já  havia  criado  11
milhões  no  governo  Lula;  juntando,  são  22  milhões  de  empregos  com  carteira
assinada. Essa é a crise que a Rede Globo quer colocar na cabeça das pessoas.
Crise, família Marinho, era na época em que vocês, aliados do regime militar, fizeram
fortuna com a desgraça do povo brasileiro. Crise era quando vocês torturavam nos
porões da ditadura militar, e a Rede Globo se calava, os jornalões se calavam e se
prestavam ao serviço.

Hoje, não. Hoje, o povo brasileiro tem independência, o povo brasileiro pode sonhar
porque temos 1,5 milhão de jovens de famílias carentes estudando nas universidades
públicas e particulares por meio do ProUni. Criamos 600 novas escolas técnicas no
País, há uma revolução acontecendo na educação. Mais de 100 mil jovens brasileiros
estão  estudando  no  exterior  graças  a  bolsas  de  estudo;  criamos  mais  de  trinta
universidades federais, triplicamos o número de vagas nas universidades públicas. E
a Rede Globo vem falar  de crise? Criamos 22 milhões de empregos com carteira
assinada,  triplicamos  o  valor  de  compra  do  salário  mínimo,  que  na  época  de
Fernando  Henrique  Cardoso  era  proibido  chegar  a  US$100,00.  Lembro  que  o
deputado Paulo Paim fazia uma maratona de tentativas no Senado para que o salário
mínimo  chegasse  a  US$100,00,  e  hoje  vale  mais  de  US$300,00  dólares,  quase
quatro vezes mais do que valia na época de Fernando Henrique. Falavam que não
podiam  aumentar  o  salário  mínimo  porque  quebraria  o  Brasil,  quebraria  as
prefeituras, quebraria o INSS, quebraria o comércio, quebraria os fazendeiros. Lula
aumentou o salário mínimo e não quebrou ninguém, porque distribuiu renda, criou os
programas sociais do Bolsa Família, do Pronaf, do Luz para Todos. Esse conjunto de
medidas de distribuição de renda fez com que o dinheiro circulasse.

Esse foi o milagre: dar oportunidade a milhões e milhões de brasileiros que não
tinham acesso ao crédito, que não tinham o direito de comprar, que não tinham o
direito de consumir, que não tinham o direito de entrar em uma loja, que não tinham o
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direito de comprar um carro, que não tinham o direito de financiar uma casa, que não
tinham o direito de comprar carne, e muitos que não tinham direito de acender o fogo
porque não tinham o que cozinhar.

Esse é o saldo da história do PSDB no País e de seus aliados, que governaram
este país por mais de 500 anos. Agora vêm falar em crise? Agora vêm falar: "Ah, a
Petrobras"? A Petrobras valia US$12.000.000,00 quando Fernando Henrique saiu do
governo;  hoje  ela  vale  US$150.000.000.000,00.  E  vêm  falar  em  crise?  O  povo
brasileiro vai cair na besteira de continuar assistindo ao Jornal Nacional e acreditando
nas mentiras esfarrapadas de Fátima Bernardes e de William Bonner? Vamos voltar
para o caos, sim, porque a Globo tem dono, os grandes jornais têm dono, e eles
querem ser donos do País. O Brasil não é de Roberto Marinho - que o diabo o tenha -
nem de seus familiares, porque o Brasil é do povo brasileiro. Não vamos aceitar isso
de uma família  que criou  fortunas  com a ditadura militar,  perseguindo milhares e
milhares  de  pessoas,  torturando  nos  porões  da  ditadura,  como  torturou  nossa
presidente Dilma Rousseff  e  tantos outros.  Não vamos aceitar  que a Rede Globo
venha ditar ordens, ditar regras e mentir para o povo brasileiro. Por isso temos de
fazer  a resistência, e aqui  faço um chamado ao cidadão comum, ao pedreiro, ao
trabalhador rural e à empregada doméstica, que agora têm direito à carteira assinada
e a salário digno, enfim, a vocês que nunca tiveram a oportunidade que estão tendo
agora.

A Rede  Globo,  os  artistas,  as  madames  e  os  engravatados  não  admitem  que
trabalhador rural chegue ao aeroporto e que empregada doméstica ande de avião.
Hoje  agricultor  familiar,  pedreiro,  trabalhador,  todos  estão  andando  de  avião.
Triplicamos o número de brasileiros que estão andando de avião. É por isso que os
aeroportos estão cheios. Na época deles, ficavam às moscas, porque só as madames
chiquérrimas, todas emperiquitadas, com seus maridos engravatados, podiam andar
de avião. É por isso que eles não aceitam que o País mudou, que nós criamos 4
milhões  de  novas  moradias.  Geramos  22  milhões  de  empregos  com  carteiras
assinadas e melhoramos a vida do povo. O povo está podendo sonhar em ter um
carro, uma moto, em financiar sua televisão e seus móveis, porque todos estão tendo
poder de compra.
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Não adianta os jornais,  os Estados Unidos, as revistas e as agências britânicas
ficarem colocando materiazinhas mentirosas para a Rede Globo reproduzir aqui. O
Brasil  não tinha créditos na época deles. Hoje temos um país com crédito,  com a
maior reserva cambial da história: 380 bilhões de reservas. Isso tem de incomodar
mesmo, tem de incomodar o Aécio e sua turma, a turma que mandou no Brasil 500
anos  e  que vem mandando em Minas.  Não vão quebrar  mais  este  estado como
quebraram o Brasil. Lula recuperou o Brasil, e vamos recuperar Minas Gerais. Podem
ter certeza disso.

Um abraço a todos e muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O presidente (deputado Tadeu Martins Leite) - 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, determina o arquivamento, por perda de

objeto, do Requerimento nº 7.404/2014, do deputado Elismar Prado, nos termos do
inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

Mesa da Assembleia, 14 de maio de 2014.
Tadeu Martins Leite, 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  7.961 a 7.963/2014,
da Comissão de Transporte, 7.964/2014, da Comissão de Defesa do Consumidor, e
7.965 a 7.975/2014, 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 Transporte - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 13/5/2014, do Projeto de

Lei nº 4.852/2014, do deputado Rômulo Viegas, e dos Requerimentos nºs 7.800 a
7.802/2014,  do  deputado Anselmo José Domingos,  7.816/2014,  do  deputado Ivair
Nogueira, e 7.836/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva;

e de Assuntos Municipais - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 13/5/2014,
dos  Requerimentos  nºs  7.798/2014,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  7.832  e
7.833/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 7.790/2014, do deputado Leonardo
Moreira (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 Dalmo Ribeiro Silva em
que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 5.134/2014, e Alencar da
Silveira Jr. em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.760/2011
(Arquivem-se os projetos.);  e,  nos termos do inciso XXI do art.  232 do Regimento
Interno, requerimentos dos deputados Duilio de Castro e outros em que solicitam a
convocação de reunião especial para comemorar o Dia da Família Mineira, e Paulo
Lamac e outros em que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear
o Mercado Central pelos 85 anos de sua criação.

Questões de Ordem
O deputado Paulo Guedes - Presidente, queria aqui registrar que ontem o Norte de

Minas teve uma grande perda: o nosso amigo Henrique Braga, que foi prefeito de
Ubaí  por  três  mandatos,  uma liderança  respeitada  em  toda  região.  Além  de  ser
prefeito, ele teve uma grande trajetória política. Dois sobrinhos dele, o Zi Braga e o
Marquinhos, tiveram a honra de ser prefeitos também na cidade. Um outro sobrinho,
o Getúlio Braga, por duas vezes foi prefeito, um dos mais competentes de Brasília de
Minas,  e hoje é uma de suas principais lideranças políticas.  O Henrique era uma
pessoa querida não só em Ubaí,  mas em toda a microrregião de São Francisco,
Brasília de Minas, Campo Azul, Ponto Chique, Icaraí de Minas, São Romão, enfim, de
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todas  as  cidades  em  volta.  Ele  era  respeitado  em todo  o  Norte  de  Minas  e  era
presença garantida em todos os eventos, tanto do governo quanto das associações
de prefeitos. Era um incansável batalhador em defesa da região. Quando eu ainda
era  vereador  em  Manga,  tive  a  oportunidade de participar  de  várias  reuniões  da
Amams, de encontros e audiência públicas no Norte de Minas e era um admirador da
coragem,  da  franqueza  de  Henrique  Braga,  que  sempre  lutava  corajosa  e
destemidamente, falava o que era necessário e enfrentava os governantes com muita
sinceridade.  Na  época,  ele  levava  suas  reivindicações  a  essas  plenárias,  e,  por
diversas vezes,  testemunhei  sua defesa fervorosa da região. Por  isso, quero aqui
prestar essa homenagem a ele e a sua família. Além de ele ter sido prefeito de Ubaí
por três mandatos, de seus sobrinhos terem sido prefeitos na cidade e de o Getúlio
ter sido prefeito em Brasília de Minas, ele ainda lançou seu irmão Zé Braga como
deputado estadual. Esta Casa tem muita lembrança do ex-deputado Zé Braga, que
era seu irmão e defendeu o Norte de Minas por vários mandatos. Infelizmente, já o
perdemos  há  alguns  anos.  Queria  deixar  registrada  nos  anais  desta  Casa  a
importância da trajetória política desse grande homem público, que fez tanto por Ubaí
e por todo o Norte de Minas. Tenho certeza de que os anjos, neste momento, estão
festejando lá no céu a sua chegada,  por tudo que ele fez não só por  Ubaí,  mas
também pela região e pela lição política que nos deu, sempre cobrando importantes
investimentos,  com muita  dedicação,  e  levantando  as bandeiras  da  região,  como
testemunhei desde que era vereador na cidade de Manga, como acabei  de dizer.
Então,  um  abraço  em  todos  os  seus  familiares.  Que  Deus  os  conforte,  e  que
aproveitemos toda essa lição que o Henrique nos deixou como homem público para
continuar guiando a nossa vida política também em defesa da nossa região. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Muito obrigado, deputado Paulo Guedes. Realmente é uma grande
liderança  da  região.  Os  nossos  sentimentos  a  toda  a  família.  Com  a  palavra,  o
deputado Duarte Bechir.

O  deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  em  nosso  pronunciamento
evidenciamos a aprovação da prestação de contas do governo de Minas de 2009,
quando nosso governador era o hoje senador Aécio Neves. Talvez a conclusão da
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nossa fala não tenha obtido o que esperávamos justamente porque, com os apartes
concedidos - quero deixar claro que foram muito importantes -, não nos sobrou tempo
para falar.  Talvez neste momento,  com esses 4 minutos que nos restam, consiga
formalizar o nosso pensamento em decorrência dessa aprovação de contas. Quero
reiterar que o Tribunal de Contas emitiu parecer favorável à prestação de contas do
governo  de  Minas  de  2009.  Ou  seja,  os  índices  constitucionais  foram  todos
corretamente aplicados nas áreas da saúde e educação. E, mais do que os índices
constitucionais - saúde e educação -, também há a questão do funcionalismo público.
É muito bom ressaltar que ela extrapolou, tendo em vista que o governo de Minas tem
dado - talvez nem a tudo que é necessário - mais atenção para o funcionalismo. O
governo gastou acima da média 0,69% do limite prudencial só com funcionalismo. Ou
seja, hoje o governo de Minas gasta, deputado Paulo Guedes, quase 1% a mais do
que a lei autoriza no seu limite constitucional com o servidor - 0,69% acima do limite
prudencial.  Isso  requer  um  pensamento,  uma  análise  de  todos  nós  porque  a
prestação de contas está  clara,  o governo gasta  acima do que pode gastar  com
funcionário.  E,  no  momento  em  que  Minas  faz  isso,  ainda  consegue  ter  saldo,
consegue  ter  condições  de  buscar  financiamento.  Isso  é  pela  organização,  pela
seriedade,  pelo  comprometimento  de  Minas  com  suas  ações.  Esse  novo
financiamento para a conclusão do Caminhos de Minas vai interligar os distritos e os
municípios que foram ligados ao asfalto, mas que não se ligaram entre si. Trata-se de
um grande benefício para Minas Gerais. Por último, queria dizer que a seriedade do
governo de Minas tem dado mostras a todos os mineiros. Temos visto em todos os
cantos de Minas a alegria com a administração pública do Estado. Ontem estive em
Montes Claros e lá conversei com muita gente na câmara municipal, numa audiência
da Apae. Conversei com muitos vereadores da região, que demonstram claramente
estarem bem-atendidos pelo governo de Minas. É assim também com o Sul, onde
moro.  Tenho  certeza  de  que  o  governo  de  Minas,  na  medida  do  possível,  tem
atendido a todas as questões ligadas aos quatro cantos do Estado. Mas, volto a dizer,
pela seriedade, por aquilo que o governo propõe e cumpre. Tanto é que o governo de
Minas  agora,  ao  prestar  contas  na  televisão  e  no  rádio,  o  faz  de  maneira  que
podemos perceber  a satisfação, o contentamento com a chegada das obras e do
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engrandecimento de todas as regiões. Para finalizar, gostaria de dizer que acho muito
importante e salutar comentar que tudo isso que acontece em Minas hoje é o choque
de gestão. Muitos não aceitam, muitos não querem evidenciar porque o choque de
gestão corrigiu  um passado de erros  administrativos cometidos em Minas  Gerais.
Quando ele chega, melhora Minas Gerais e dá novos caminhos para o Estado. Muitos
negam que o choque de gestão foi essa grande ferramenta que implementou esse
desenvolvimento nos caminhos que Minas tem trilhado. Então, Sr. Presidente, com
essas palavras, digo que a prestação de contas do governo Aécio foi por esta Casa
referendada após aprovação do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas de
Minas Gerais. Muito obrigado.

O presidente (deputado Paulo Guedes) - Com a palavra, o deputado Tadeu Martins
Leite.

O deputado Tadeu Martins Leite - Caro presidente Paulo Guedes, quero usar esse
tempo que tenho para dar publicidade a uma audiência pública que tivemos hoje, na
parte da manhã, na cidade de Bocaiuva. Cheguei daquela cidade logo após o almoço.
Estivemos,  juntamente  com  a  Comissão  de  Direitos  Humanos,  com  o  presidente
Durval Ângelo, em uma audiência pública no Distrito de Engenheiro Dolabela, que faz
parte do Município de Bocaiuva. Chego trazendo notícias não muito agradáveis a esta
Casa, mas também sabendo que, graças a Deus,  conseguimos dar  andamento a
várias  demandas  do  distrito.  Primeiramente  estivemos  lá,  volto  a  dizer,  com  a
Comissão  de  Direitos  Humanos,  com  o  superintendente  do  Incra,  o  Danilo,  que
também  participou  daquela  audiência  pública.  Pudemos  identificar  diversos
problemas. Aquele distrito por muito tempo sustentou o Município de Bocaiuva, mas
hoje ficou para trás. Quem adentra aquela município vê o cemitério de indústrias e
empresas, vê o povo infelizmente sem oportunidade de emprego, sem oportunidade
de  trabalho.  O  que  nos  levou  àquele  distrito  especificamente  foi  o  problema  de
aproximadamente 14 famílias que fazem parte de um assentamento, o assentamento
Betinho, que é o maior do Brasil. Existe um processo tramitando na Justiça, e aquelas
famílias estão preocupadas em perder suas terras. Então ficou sob responsabilidade
do Incra comprar tais terras para que essas famílias não tivessem preocupação e
pudessem continuar lá sem prejuízo algum. Chegando para discutir esse tema, nós



781
____________________________________________________________________________

nos  deparamos  com  diversos  problemas,  por  exemplo,  a  questão  da  segurança
pública que, sabemos, é problema em toda Minas Gerais. Lá isso está evidenciado.
As drogas tomaram conta do distrito. Em algumas comunidades, a água não chegou
ainda, mas o crack já. Infelizmente, os policiais que estavam lá foram retirados. É um
distrito em que moram e vivem mais de 6.500 pessoas. Infelizmente o policiamento
está bastante fragilizado lá. Há também problemas na área da saúde, falta esporte,
falta lazer, que, sabemos, faz parte das políticas de prevenção às drogas. Lá estava o
prefeito  municipal,  e  cobramos  dele  mais  compromisso  com  aquele  distrito,
principalmente em relação à saúde e ao esporte. Foi uma bela audiência pública, que
contou com a participação de mais de 300, 400 pessoas. Conseguimos levar,  por
meio  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  alguns  direcionamentos  para  aquelas
pessoas, mas, mais do que isso, conseguimos levar a tranquilidade de que ninguém
será perseguido, de que ninguém perderia suas terras e que poderiam continuar com
seu trabalho, correndo atrás do seu pão de cada dia, trabalhando de forma honesta
naquelas  terras.  Por  isso,  a  importância  dessa  audiência  pública.  Saí  de  lá
extremamente  satisfeito.  Vamos  continuar  cobrando  do  governo  do  Estado  e  da
prefeitura  local  as  necessidades  para  aquele  distrito.  No  que  tange  ao  Estado,
aumentar a segurança com a Polícia Militar, porque infelizmente a juventude de lá
está abandonada, no meio das drogas, por falta de oportunidade. Como disse, aquele
local  sustentou por muito tempo a cidade de Bocaiuva e hoje deve e merece ser
olhado com mais carinho, não só por parte da prefeitura como também por parte do
governo do Estado e do governo federal. Eram essas as minhas considerações. Muito
obrigado, presidente.

O  presidente  -  A  presidência,  deputado  Tadeuzinho,  quer  parabenizá-lo  pela
iniciativa dessa audiência pública, que estava mais do que na hora de ser realizada e
em que foram tratados temas importantes.  Quero parabenizá-lo.  Infelizmente,  não
pude estar presente.

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a especial de amanhã, dia 15, às 20 horas, nos termos do edital de
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convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-
se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/9/2011
Às  9h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

membro da Comissão de Segurança Pública, e Neider Moreira, membro da Comissão
de Administração Pública. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Leite, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da
primeira reunião conjunta das Comissões. A presidência informa que a reunião se
destina a debater a atuação dos rondas noturnos e motovigias em Belo Horizonte e a
discutir  e votar  proposições das comissões. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários da reunião para ouvir o Ten.-Cel PM Ricardo Garcia Machado, comandante
do 22º BPM, representando o Cel. PM José Geraldo de Azevedo Lima, comandante
de  Policiamento  da  Capital;  os  Srs.  Renalberto  de  Lima  da  Silva,  presidente  da
Cooperativa  de  Rondas  Noturnos  de  Belo  Horizonte;  Fernando  Carlos  Gomes,
advogado da Cooperativa de Rondas Noturnos de Belo Horizonte; Gilberto Carneiro
de Abreu, membro do conselho fiscal da Cooperativa de Rondas Noturnos de Belo
Horizonte, 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.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Registra-se a presença da deputada
Deputada  Maria  Tereza  Lara,  membro  da  Comissão  de  Segurança  Pública;  dos
deputados Gustavo Valadares, membro das Comissões de Administração Pública e
de Segurança Pública; Bonifácio Mourão e Fred Costa, membros da Comissão de
Administração  Pública;  e  Sebastião  Costa,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Duarte  Bechir  e
Rômulo Viegas. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 12 de maio de 2014.
João Leite, presidente - Cabo Júlio - Carlos Pimenta.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 30/4/2014
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Rosângela Reis e

Liza Prado (substituindo o deputado Neilando Pimenta, por indicação da liderança do
MSC) e o deputado João Leite (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 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
matéria  constante  na  pauta  e  proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o
recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  da  Sra.  Valma  Leite  da  Cunha,
promotora de justiça, agradecendo o convite e justificando sua ausência na reunião
do dia 9/4/2014, em virtude de compromissos anteriormente assumidos. Comunica
também o recebimento de correspondência publicada no  Diário do Legislativo, em
17/4/2014: ofícios da Sra. Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, chefe de gabinete
do Ministério das Comunicações; e dos Srs. Paulo César Vicente de Lima, promotor
de  justiça  da  Coordenadoria  de  Inclusão  e  Mobilização  Sociais;  desembargador
Almeida  Melo,  1º-vice-presidente  do  Tribunal  de  Justiça;  e  Josué  Costa  Valadão,
secretário  de  governo de  Belo  Horizonte.  O presidente  acusa o  recebimento  das
seguintes proposições, para as quais designou como relator o deputados mencionado
entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  3.478/2012;  4.418,  4.465,  4.525,  4.793,
4.815/2013; 5.020, 5.032, 5.074, 5.082, 5.088e 5.089/2014 (deputado Bosco), 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  3.821/2013,  4.954 e 5.005/2014 (relator:
deputado Celinho do Sinttrocel);  e  4.510,  4.702/2013,  4.929,  4.931,  4.935,  4.950,
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4.952, 4.960, 4.970 4.974, 4.976, 4.977 e 5.034/2014 (relator: deputado Bosco), que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nºs 3.892/2012, 7.703, 7.704 e 7.725/2014. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação
de  proposições  da  comissão.  São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior
apreciação, os seguintes requerimentos:

nº 9.807/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião da comissão para debater,  em audiência pública, o processo minerário no
Norte  de  Minas  e  suas  implicações  na  vida  dos  trabalhadores  do  setor  e  da
população residente na região;

nº 9.808/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião da comissão para debater, em audiência pública, a importância do trabalho
social do escotismo nas regiões do Vale do Rio Doce e no Vale do Jequitinhonha;

nº  9.809/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado aos deputados federais da bancada mineira e aos líderes dos partidos
na Câmara dos Deputados pedido de providências para a agilidade da votação, o
apoio  e  o  voto  favorável  à  Proposta  de  Emenda à  Constituição nº  54/1999,  que
garante a estabilidade dos servidors que adentraram o serviço público de 1983 a
1988;

nº  9.810/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado aos deputados federais da bancada mineira e aos líderes dos partidos
na  Câmara  dos  Deputados  pedido  de  providências  para  que  se  posicionem
contrariamente ao Projeto de Lei Federal nº 4.246/2012, que altera a Lei Federal nº
12.619,  que "dispõe sobre o exercício da profissão de motorista profissional  e dá
outras providências";

nº 9.811/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada
reunião da comissão para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei Federal nº
4.434/2008, que recompõe as perdas de pensões e aposentadorias, em tramitação
na Câmara dos Deputados;

nº  9.812/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado aos deputados federais  pelo  Estado de Minas  Gerais  e aos líderes
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partidários na Câmara dos Deputados pedido de providências para a agilização das
votações  e  o  apoio  favorável  aos  Projetos  de  Lei  Federal  nºs  1.332/2003  e
5.805/2013;

nº  9.813/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado aos deputados federais  pelo  Estado de Minas  Gerais  e aos líderes
partidários na Câmara dos Deputados pedido de providências para a agilização da
votação e o apoio favorável ao Projeto de Lei Federal nº 4.434/2008, que recompõe
as perdas de pensões e aposentadorias;

nº  9.814/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado à presidência da Câmara dos Deputados pedido de providências para
agilizar a votação do Projeto de Lei Federal nº 4.434/2008, que recompõe as perdas
de pensões e aposentadorias;

nº  9.815/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  de  Belo  Horizonte  pedido  de
providências para que o SindGuardas seja convidado para participar das negociações
com a Prefeitura de Belo Horizonte que tratam do não parcelamento do pagamento
do adicional de periculosidade;

nº  9.816/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério da Previdência Social pedido de providências para que
seja instalada uma unidade de atendimento do INSS no Bairro Barreiro de Baixo em
Belo Horizonte;

nº 9.817/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita realizada reunião da
comissão para debater,  em audiência pública, assuntos relativos ao artesanato no
Município de Resende Costa e debater com o Inmetro a questão da utilização do
resíduo têxtil na produção de tapetes;

nº  9.818/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério da Defesa pedido de providências para que sejam abertas
as negociações com os representantes dos trabalhadores em greve da Indústria de
Material Bélico do Brasil - Imbel -, dando-se ciência ao sindicato da categoria, com o
envio de cópia desse requerimento;

nº  9.819/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego pedido de providências para que
seja mantida a Norma Regulamentadora 12 - NR-12 - Segurança no Trabalho em
Máquinas e Equipamentos em sua integralidade, sem alterações que comprometam a
saúde e a segurança dos trabalhadores;

nº  9.820/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhada  manifestação  de  apoio  ao  sindicato  e  aos  representantes  dos
trabalhadores em greve da Indústria de Material Bélico do Brasil - Imbel - em suas
unidades de Itajubá, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Magé (RJ) e Piquete (SP);

nº  9.821/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhada aos deputados federais que compõem a bancada mineira e aos líderes
de partidos na Câmara dos Deputados cópia do documento intitulado Manifesto em
Defesa do Ministério do Trabalho e Emprego, pela Vida e Trabalho Digno, entregue à
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social na reunião de 29/4/2014;

nº 9.822/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita a inserção nos
Anais  da  Casa  do  documento  intitulado  Manifesto  em  Defesa  do  Ministério  do
Trabalho e Emprego, pela vida e Trabalho Digno.

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 maio de 2014.
Rosângela Reis, presidente - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/5/2014

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,
Leonídio Bouças, André Quintão 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.  O
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presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores os  deputados mencionados entre parênteses:  Projetos de  Lei  nºs  5.165,
5.168,  5.174/2014  (Dalmo  Ribeiro  Silva);  5.173/2014  (André  Quintão);  5.166  e
5.175/2014  (Duilio  de  Castro);  5.169/2014  (Gustavo  Perrella);  5.170/2014  (Luiz
Henrique); e 5.167 e 5.171/2014 (Leonídio Bouças). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. É aprovado requerimento do deputado
Leonídio Bouças solicitando que o Projeto de Lei nº 5.165/2014 seja apreciado em
primeiro lugar desta fase. Após discussão e votação é aprovado o parecer que conclui
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
5.165/2014  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva;  leitor  do  parecer:  deputado
Sebastião Costa). Em seguida, após discussão e votação é aprovado o parecer que
conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, do Projeto
de Lei nº 5.123/2014 na forma do Substitutivo nº 1, e, em 1º turno, dos Projetos de Lei
nºs  4.587/2013  e  4.868/2014  (relator:  deputado  André  Quintão);  4.673/2013  e
4.936/2014 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva; leitor do parecer sobre o Projeto
de  Lei  nº  4.936/2014:  deputado  Leonídio  Bouças);  4.996/2014  (relator:  deputado
Leonídio Bouças). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.588/2013, no 1º turno, deixa
de ser apreciado em virtude de solicitação de prorrogação de prazo regimental pelo
relator, deputado André Quintão. Registra-se a presença do deputado Célio Moreira
(substituindo o deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da Liderança do BTR) e a
saída do deputado André Quintão. Após discussão e votação é aprovado o parecer
que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 5.094/2014 com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: deputado Sebastião Costa).
São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao
autor  o Projeto de  Lei  nº  5.134/2014;  à  Secretaria  de Estado de Planejamento  e
Gestão os Projetos de Lei nºs 5.143, 5.148 e 5.151/2014 (relator: deputado Leonídio
Bouças,  em virtude de redistribuição);  à Secretaria  de  Estado de Planejamento e
Gestão os Projetos de Lei nºs 5.144, 5.147, 5.149 e 5.150/2014 (relator: deputado
Sebastião  Costa,  em  virtude  de  redistribuição);  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão os Projetos de Lei nºs 5.145,  5.146 e 5.152/2014 (relator:
deputado Dalmo Ribeiro Silva; leitor do parecer: deputado Sebastião Costa). Passa-



788
____________________________________________________________________________

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. Registra-se a presença do
deputado Carlos Pimenta e Adalclever Lopes (este substituindo o deputado André
Quintão,  por  indicação  da  Liderança  do  MSC).  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 3.170/2012;
4.780/2013 com a Emenda nº 1;  5.138,  5.140 e 5.142/2014 com a Emenda nº 1
(relator: deputado Leonídio Bouças, sendo os três primeiros e o último em virtude de
redistribuição); 5.136/2014 (relator: deputado Sebastião Costa) e 5.139/2014 (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 dos deputados que
solicitam  pedido  de  informações,  nos  termos  do  art.  301,  parágrafo  único,  do
Regimento  Interno,  aos  respectivos  autores  dos  Projetos  de  Lei  nºs  5.114  e
5.141/2014 e à Secretaria de Casa Civil e de Relações Institucionais os Projetos de
Lei  nºs  5.098  e  5.119/2014  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, 13 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão - Luiz Henrique - Duilio de Castro -

Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/5/2014

Às 11h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adalclever Lopes,
Celinho do Sinttrocel e Leonídio Bouças (substituindo o deputado Paulo Guedes, por
indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  Sem  Censura),  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo número  regimental,  o  presidente,  deputado Adalclever  Lopes,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
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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  publicada no  Diário  do  Legislativo em 28/12/2013:  ofícios  do  Sr.
Antônio  Lacerda  Costa,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Jacinto,  e  das  Sras.
Rosângela Maria Alfenas de Andrade,  presidente da Câmara Municipal  de Ubá,  e
Dilma Maria Coelho da Cunha Cordeiro e outros cidadãos de Mutum; em 25/1/2014:
ofícios  dos  Srs.  Elmar  Goulart,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Uberaba,  e
Saraiva  Felipe,  deputado  federal;  em  30/1/2014:  ofício  do  Sr.  Álvaro  Campos  de
Carvalho, superintendente regional do Dnit; em 6/2/2014: ofícios das Sras. Elisabeth
Cristina dos Reis Villela, promotora de justiça, Maria Coeli Simões Pires, secretária de
Casa Civil,e do Sr. Marcos Antônio Borges, executivo de Relações Internacionais da
Oi; em 20/2/2014: ofícios do Sr. Leandro Guerra, relações institucionais da TIM; em
22/2/2014:  ofício  do  Sr.  Davidson  Matos  Carvalho,  supervisor  da  unidade  de
Contagem do Dnit; em 27/2/2014: ofício do Sr. Josué Costa Valadão, secretário de
Governo de Belo Horizonte; em 13/3/2014: ofício do Sr. Antonio Oscar de Carvalho
Petersen Filho, diretor executivo corporativo da Embratel; em 22/3/2014: ofícios das
Sras.  Alessandra  Cristina  Azevedo  Cardoso,  chefe  de  gabinete  do  Ministério  das
Comunicações, Maria Coeli  Simões Pires, secretária de Casa Civil,  e  do Sr.  Zeno
José Andrade Gonçalves, gerente de Projeto Direx, do Dnit; em 3/4/2014: ofícios dos
Srs. Alexandre de Oliveira, superintendente regional do Dnit (substituto), Sebastião
Eustáquio dos Santos e outros, vereadores da Câmara Municipal de Barão de Cocais,
e Zeno José Andrade Gonçalves,  gerente de Projeto Direx  do Dnit;  em 5/4/2014:
ofício da Sra. Marta Alves Larcher, promotora de justiça; em 17/4/2014: ofícios dos
Srs.  Álvaro  Campos  de  Carvalho,  superintendente  regional  do  Dnit,  e  Georgenor
Cavalcante  Pinto,  chefe da assessoria parlamentar  do Ministério  dos  Transportes.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos
de Lei nºs 4.543/2013 (relator: deputado Celinho do Sinttrocel) com as Emendas nºs 1
e 2. Votaram "sim" os deputados Adalclever Lopes, Celinho do Sinttrocel e Leonídio
Bouças;  e 4.652/2013 (relator:  deputado Adalclever  Lopes )  com a Emenda nº  1,
Votaram  "sim"  os  deputados  Adalclever  Lopes,  Celinho  do  Sinttrocel  e  Leonídio
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Bouças.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos  nºs  3.881,  3.882,  3.887,  3.889  e  3.890/2012,  7.623,  7.714  e
7.715/2014. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.494 e 4.670/2013.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 9.841/2014, dos deputados Gilberto Abramo, Adalclever Lopes e Anselmo José
Domingos,  em  que solicitam seja  encaminhado voto  de  congratulação com o  Sr.
Guilherme João, ciclista, com o objetivo de homenageá-lo pelo exemplo que é para o
ciclismo em Belo Horizonte;

nº 9.842/2014, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja encaminhado à
BHTrans pedido de providências para a readequação da ciclovia na orla da Lagoa da
Pampulha, principalmente com a retirada dos prismas na sua delimitação;

nº 9.843/2014, do deputado Adalclever Lopes, em que solicita seja encaminhado ao
DER-MG pedido de providências para a extensão da iluminação da rodovia MG-424,
do trecho que vai do trevo de acesso à LMG-800 até o trevo da Holcim, na área
urbana do Município de Pedro Leopoldo.

nº 9.844/2014, do deputado Adalclever Lopes, em que solicita seja encaminhado à
BHTrans pedido de providências para que seja instalado semáforo para pedestres na
Av.  Américo  Vespúcio,  nas  proximidades  da  R.  Letícia,  entre  os  Bairros  Parque
Riachuelo e Nova Cachoeirinha.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Celinho do Sinttrocel - Sebastião Costa.
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/5/2014
Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Arlen  Santiago  e  Pompílio  Canavez,  membros  da  supracitada  comissão.  Está
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presente  também  o  deputado  Ulysses  Gomes.  Havendo  número  regimental,  o
presidente,  deputado  Carlos  Mosconi,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da
aprovação de requerimento do deputado Pompílio Canavez, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Gerson Antônio
Pianetti, agradecendo o convite para participar de audiência pública desta comissão e
informando  sua  impossibilidade  de  comparecer  em  virtude  de  compromissos
anteriormente assumidos; e do Sr. Itagiba de Castro Filho, presidente do Conselho
Regional  de  Medicina  de  Minas  Gerais,  publicado  no  Diário  do  Legislativo  de
12/4/2014. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais
designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de
Lei n°s 1.729/2011 (Carlos Pimenta); 1.819/2011 (Doutor Wilson Batista); 2.832/2012
e 4.429/2013 (Arlen Santiago), todos no 2° 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.  O  Projeto  de  Lei  nº  4.426/2013 é
retirado  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  deputado  Pompílio  Canavez,
aprovado  pela  comissão.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.427/2013 na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 5 apresentadas pelo
relator, deputado Arlen Santiago. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação nominal, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei nº 4.990/2014 (relator: deputado Pompílio Canavez), que receberam parecer por
sua  aprovação,  votando  “sim”  os  deputados  Carlos  Mosconi,  Arlen  Santiago  e
Pompílio  Canavez  e  não  se  registrando  voto  contrário.  Submetido  a  votação,  é
aprovado o Requerimento nº 7.756/2014. 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 9.680/2014, do deputado Luiz Henrique, em que solicita seja realizada reunião
conjunta  dessa  comissão  e  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas para debater, em audiência pública, a aplicação da Resolução n° 460, de
12/11/2013, do Conselho Nacional de Trânsito - Contran;

-  nº  9.682/2014,  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  informações  para
esclarecer  o  financiamento  para  funcionamento  das  UPAs  construídas  em  várias
cidades do Estado, especialmente no Município de Muriaé;

- nº 9.683/2014, do deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, o tema "Obesidade e câncer";

- nº 9.855/2014, dos deputados Carlos Mosconi, Carlos Pimenta, Arlen Santiago,
Doutor Wilson Batista e Pompílio Canavez, em que solicitam seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a política estadual de financiamento de atenção
hospitalar, em especial o Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos
Hospitais do Sistema Único de Saúde (PRO-HOSP);

- nº 9.856/2014, do deputado Carlos Mosconi, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, o pagamento do extrapolamento do teto para os
hospitais credenciados ou conveniados com o Sistema Único de Saúde - SUS - em
Minas Gerais.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

- nº 9.857/2014, do deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, a judicialização na saúde;

- nº 9.858/2014, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
da  Comissão  de  Saúde  no  Município  de  Taiobeiras  para  debater,  em  audiência
pública, a construção do Matadouro Municipal, tendo em vista que a obra está pronta
e funcionando, segundo a Secretaria de Estado de Agricultura;

-  nº  9.859/2014,  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Presidência da ALMG pedido de providências para realizar campanha
educativa de estímulo à realização do parto humanizado, evidenciando a violência
obstétrica  ocorrida  no  Brasil  bem  como  a  banalização  da  cesariana  e  outros
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procedimentos invasivos desnecessários e também a morbidade, riscos imediatos e a
longo prazo para a parturiente e o recém-nascido.

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 maio de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Arlen Santiago - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/5/2014
Às  14h13min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,

Lafayette  de  Andrada,  Duarte  Bechir  (substituindo  o  deputado  Jayro  Lessa,  por
indicação da liderança do BTR) e Wander Borges (substituindo o deputado Romel
Anízio,  por  indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a
reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a
reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  correspondência
publicada no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios
do  Sr.  Henrique  Antônio  dos  Santos  Nunes,  subsecretário  de  Planejamento,
Orçamento  e  Administração  do  Ministério  da  Pesca  e  Aquicultura;  e  do  FNDE
(1º/5/2014); e do Sr. Alberto Pinto Coelho, governador do Estado (2), (6/5/2014). O
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs
4.505/2013 (deputado Jayro Lessa); 4.982/2013 e 4.899/2014 (deputado Lafayette de
Andrada);  4.574/2013  (deputado  Romel  Anízio);  4.519/2013  (deputado  Adalclever
Lopes);  4.096/2013  (deputado  Ulysses  Gomes);  5.077/2014  (deputado  João  Vítor
Xavier); e 5.093/2014 (deputado Zé Maia), no 1º turno; e 2.905/2012 (deputado Zé
Maia); 3.996 e 4.552/2013 (deputado Romel Anízio); 4.179 e 4.683/2013 (deputado
Lafayette  de  Andrada);  4.937/2014  (deputado  João  Vítor  Xavier)  e  4.964/2014
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(deputado Jayro Lessa), no 2º turno. O deputado Wander Borges retira-se da reunião.
Registra-se  a presença do deputado Célio  Moreira  (substituindo o deputado João
Vítor Xavier, por indicação da liderança do BTR). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  4.518  e
4.738/2013  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 ratificação, por
meio de projeto de resolução,  dos Convênios nºs  38 a 44,  no âmbito do Confaz,
encaminhados pela Mensagem nº 649/2014 (relator: deputado Duarte Bechir); pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.552/2013 com a Emenda nº 1 ao
vencido  no  1º  turno  (relator:  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  virtude  de
redistribuição); 4.683/2013 (relator: deputado Lafayette de Andrada) e 4.937/2014 na
forma  do  vencido  no  1º  turno  (relator:  deputado  Célio  Moreira,  em  virtude  de
redistribuição);  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projetos  de  Lei  nºs  3.403/2012 e
4.665/2013 (relator: deputado Lafayette de Andrada, em virtude de redistribuição) e
5.093/2014  (relator:  deputado  Zé  Maia)  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de
Constituição  e  Justiça;  4.257/2013  com  as  Emendas  nºs  1,  da  Comissão  de
Constituição  e  Justiça,  e  2,  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas (relator: deputado Duarte Bechir, em virtude de redistribuição); 4.505/2013
(relator:  deputado Lafayette de Andrada,  em virtude de redistribuição);  4.574/2013
(relator: deputado Duarte Bechir, em virtude de redistribuição) e 5.077/2014 (relator:
deputado Célio Moreira, em virtude de redistribuição) na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final  dos Projetos  de Resolução nºs  5.043,
5.059, 5.060 e 5.064/2014. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos,  convoca os membros da  comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
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Zé Maia, presidente - Jayro Lessa - Tiago Ulisses - Gustavo Valadares.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/5/2014
Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Luiz Humberto

Carneiro,  Tiago Ulisses e Antônio Carlos  Arantes (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 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 discutir e votar pareceres em fase de
redação final e a 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 Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Resolução nºs 4.810/2013, 4.923, 4.924, 4.925, 4.926, 4.927, 5.027, 5.029, 5.061,
5.062 e 5.176/2014 e dos Projetos de Lei nºs 4.309, 4.331, 4.376, 4.378 e 4.406/2013
e 5.069/2014 (relator: deputado Tiago Ulisses). Suspende-se a reunião. Às 15h31min,
são reabertos os trabalhos com a presença dos deputados Luiz Humberto Carneiro,
Tiago  Ulisses  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  deputado  Deiró  Marra,  por
indicação da liderança do BTR). É aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto
de Lei nº 5.164/2014 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 2ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.668 e
4.791/2013;  4.842,  4.847,  4.848,  4.869,  4.870,  4.871,  4.892,  4.895,  4.930  e
4.998/2014 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva). 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 maio de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tadeu Martins Leite - Duarte Bechir.
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/5/2014
Às  15h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Rômulo

Veneroso, Vanderlei Miranda e Luiz Humberto Carneiro (substituindo o deputado Fred
Costa,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Rômulo  Veneroso,  declara
aberta  a  reunião  e,  em  virtude da aprovação  de  requerimento  do  deputado  Luiz
Humberto Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência publicada no Diário do Legislativo, em 23/4/2014: ofício 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.  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
7.568,  7.593,  7.624,  7.705,  7.745 e  7.746/2014.  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 9.892/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
comissão para debater, em audiência pública, as informações contidas nos rótulos de
produtos alimentícios à venda no Estado de Minas Gerias;

- nº 9.894/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
comissão para efetuar o lançamento da Cartilha de Defesa do Consumidor Idoso;

- nº 9.896/2014, do deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com os delegados Giomara Soares de Oliveira, Sílvia Helena de
Freitas Mafuz e Vicente Ferreira Guilherme, da Delegacia de Divisão Especializada
de Investigação de Fraudes - Delegacia do Consumidor, pelo bom serviço prestado
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em defesa e proteção dos direitos  do consumidor,  em parceria  com o  Procon da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

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

Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Liza Prado, presidente - Duilio de Castro - Lafayette de Andrada.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,
EM 7/5/2014

Às 16h13min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e
os deputados Duarte Bechir e Bosco, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Bosco, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  da  Sra.  Silvia  Mara
Pereira, presidente do Sindicato dos Sociólogos de Minas Gerais, solicitando que se
inclua no Projeto de Lei nº 3462/2012 a implantação das disciplinas de sociologia e
filosofia no ensino fundamental. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei
nº 5096/2014, no 1º turno, do qual designou como relatora a deputada Maria Tereza
Lara. 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 4.700/2013 (relator: deputado Duarte Bechir), e
4.829/2014 (relator:  deputado Bosco),  que receberam parecer  por  sua aprovação.
Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  7.634/2014.  Submetidos  a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei nºs 4.830, 4.831, 4.832 e 4.874/2014. Passa-se à 3ª Fase
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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 9.899/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada visita ao
Município  de  Felixlândia,  integrando o  conjunto  de  ações  destinadas  a  traçar  um
diagnóstico das Apaes do Estado.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 9.900/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao
Ministério de Desenvolvimento Social pedido de providências para o reajustamento
do valor do piso de transição de média complexidade de acordo com os índices de
inflação acumulados desde 2005, quando os valores foram estipulados pela Portaria
nº 440/2005, que regulamentou os pisos de proteção social na norma operacional
básica do Suas - Sistema Único de Assistência Social;

nº  9.901/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião
conjunta desta comissão com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência no Município de Três Corações para debater,  em audiência  pública,  a
educação inclusiva e a situação das escolas estaduais no Estado;

nº  9.902/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião
conjunta desta comissão com a comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência para debater, em audiência pública, as diretrizes de ensino da Escolas
Estaduais Pestalozzi e Francisco Sales;

nº  9.903/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião
conjunta desta comissão com a comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência para debater, em audiência pública, o processo de inclusão de pessoas
com deficiência na rede estadual de ensino;

nº  9.904/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião
conjunta desta comissão com a comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência com a presença de convidados para apresentar e divulgar o Sistema de
Sinalização Eletrônica entre Passageiros com Deficiência e Meios de Transporte -
DPS2000 -,  que permite que o passageiro com deficiência possa,  através  de um
transmissor de rádio-frequência portátil, solicitar embarque autonomamente na linha
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de ônibus desejada, desde que os veículos desta linha estejam equipados com o
aparelho receptor do sistema;

nº 9.905/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita  seja formulado
voto  de  congratulações  com  o  Prof.  Wagner  Alexandre  de  Oliveira,  diretor  da
Superintendência de Ensino de Itajubá, pela eficiência de seu desempenho à frente
daquela superintendência;

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 maio de 2014.
Bosco, presidente.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/5/2014
Às 18h45min, comparece na Policlínica Dr.  Oabi Gebrin de Araguari  a deputada

Liza  Prado,  membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  a
presidente, deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120,
inciso II, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita. A presidência informa que a reunião se destina a
debater a criação de Estatuto da Pessoa com Deficiência no âmbito do Estado e
outros temas relativos à garantia dos direitos da pessoa com deficiência e a discutir e
votar proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião  para  ouvir  as  Sras.  Edinamar  Ferreira  Reis,  coordenadora  do  Núcleo  de
Apoio à Inclusão da Secretaria Municipal de Educação, e Lucimar Paulina de Aguiar,
diretora pedagógica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de
Araguari;  e  os  Srs.  Wesley  Lucas  Mendonça,  vereador,  representando  Sebastião
Joaquim Vieira, presidente da Câmara Municipal de Araguari; Dhiosney de Andrade,
vereador do Município de Araguari; Leonardo Rodrigues da Silva Neto, vereador do
Município de Araguari; Sílvio Novaki de Oliveira, presidente da Sociedade dos Surdos
de Araguari;  Vicente Gonçalves Chaves, presidente da Associação dos Deficientes
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Físicos de Araguari, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidente, na
condição de autora do  requerimento,  tece as  considerações iniciais  e,  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, 14 de maio de 2014.
Liza Prado, presidente.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/5/2014
Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados  Paulo  Lamac  e  Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado  Pompílio
Canavez,  por  indicação da liderança do Bloco Minas sem Censura),  membros da
supracitada  comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  André  Quintão  e
Tadeu  Martins  Leite.  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 situação dos municípios atendidos pela Copasa Serviços de
Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S.A. - Copanor -, tendo
em vista a greve de mais de 30 dias dos trabalhadores da empresa, e a deliberar
sobre proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir a Sra. Beatriz da Silva Cerqueira, presidente da Central Única dos
Trabalhadores - CUT-MG; e os Srs. José Maria dos Santos, presidente do Sindicato
dos  Trabalhadores  nas  Indústrias  de  Purificação  e  Distribuição  de  Água  e  em
Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais - Sindágua-MG; Manoel Messias
Campos, operador de sistemas da Copanor; Jairo Nogueira Filho, coordenador-geral
do Sindeletro-MG e secretário-geral da CUT-MG, e Sérgio Marcos Franca Cardoso,
assessor do vereador Daniel Sucupira, de Teófilo Otôni, que são convidados a tomar
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assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Rogério Correia, autor
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
Paulo Lamac, presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/5/2014
Às 14h55min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Tiago Ulysses e Gustavo Valadares (substituindo este 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. Suspende-se a reunião. Às 16h34min, são reabertos os
trabalhos com a presença dos deputados Sebastião Costa, Gustavo Corrêa, Tiago
Ulisses,  Célio  Moreira  (substituindo  este  o  deputado  Zé  Maia,  por  indicação  da
liderança do BTR) e Tadeu Martins Leite (substituindo o deputado Adalclever Lopes,
por indicação da liderança do Bloco Minas sem Censura).  Os Projetos de Lei nºs
5.075  e  5.076/2014  e  4.738/2013  são  retirados  da  pauta  por  não  cumprirem
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos,  desconvoca a reunião extraordinária da mesma data, às 20
horas, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
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Zé Maia, presidente - Ulysses Gomes - Gustavo Corrêa - Duarte Bechir.
TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.680/2011
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto em epígrafe estabelece a

obrigatoriedade  de  existência  de  bebedouros  e  sanitários  nos  próprios  públicos
destinados ao atendimento da população.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte e à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade da matéria na forma apresentada.

Foi anexado à proposição, pela semelhança da matéria, conforme dispõe o art. 173,
§ 2°, do Regimento Interno, o Projeto de Lei n° 1.695/2011, de autoria do deputado
Tadeu Martins Leite.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer, conforme dispõe o
art. 188, combinado com o art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  1.680/2011  prevê  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.

O  parecer  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  indicou  a  necessidade  de
assegurar o direito do cidadão de dispor de condições mínimas de conforto e higiene
nas dependências  de órgãos  ou entidades da administração pública,  onde muitas
vezes  permanece por  longo tempo.  Não vislumbrou impedimento  à  tramitação do
projeto, pois considerou que a matéria compete ao Estado e que inexiste reserva de
iniciativa para ela.

Porém, ao analisar o Projeto de Lei n° 1.695/2011, anexado à proposição, a referida
comissão julgou que impor a obrigação também a lojas de grande porte atuantes no
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Estado, onde haja grande fluxo de pessoas, constitui ofensa à autonomia conferida
pela Constituição da República aos municípios.

Ratificamos  esse  entendimento.  Cabe  aos  municípios,  considerando  suas
particularidades,  estabelecer  regras  nessa  área  e  fiscalizar  seu  cumprimento.  Ao
expedir licença para construir ou conceder alvará de funcionamento, o município deve
verificar se o administrador cumpriu os requisitos da lei municipal.

O art. 4° do Código de Proteção e Defesa do Consumidor estabelece que a Política
Nacional  das  Relações  de  Consumo  tem  por  objetivo  o  atendimento  das
necessidades  dos  consumidores,  o  respeito  à  dignidade,  saúde  e  segurança,  a
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem
com  a  transparência  e  harmonia  das  relações  de  consumo.  Atos  que  visem  a
melhorar a qualidade de vida do consumidor encontram amparo neste código.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.680/2011, no 1° turno, na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Liza Prado, presidente e relatora - Lafayette de Andrada - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 799/2011
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório
A proposição em epígrafe, de autoria do deputado Carlos Pimenta, pretende instituir

o Programa Paz na Escola, de ação interdisciplinar, para a prevenção e o controle da
violência nas escolas da rede pública do Estado.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 3, retorna agora a proposição a
esta  comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,
combinado com o art. 102, VI, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem como finalidade promover ações de enfrentamento
à violência no espaço escolar por meio da criação do Programa Paz na Escola, a ser
implementado nas escolas da rede pública de ensino.
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A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer no 1º turno, concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou.  Tal  substitutivo  corrigiu  os  vícios  de  iniciativa  do  texto original  e
estabeleceu diretrizes a serem observadas pelo Estado para a prevenção e o controle
da violência nas escolas da rede pública estadual. Entre essas diretrizes, constam
sugestões que foram apresentadas no fórum técnico “Segurança nas escolas - por
uma cultura de paz”,  realizado pela  ALMG em 2011.  O fórum teve como objetivo
buscar  contribuições  da  sociedade  para  solucionar  o  problema  da  violência  nas
escolas.

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, quando da análise no 1º turno,
emitiu  parecer  pela  aprovação  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  que
apresentou.  A comissão entendeu que,  dada a relevância do tema,  traçar  apenas
diretrizes a serem seguidas pelo Estado no combate à violência nas escolas poderia
não surtir o efeito desejado. Assim, convidou representantes da Secretaria de Estado
de Educação, entre os quais a que integrou a comissão de representação do citado
fórum,  e  da  comunidade  acadêmica  para  auxiliar  na  definição  dos  conceitos  e
aproximar  as  propostas  apresentadas  da  realidade  das  escolas.  As  discussões
resultaram na proposta de criação da política estadual de promoção da paz escolar, a
ser observada pelos estabelecimentos de ensino vinculados ao Sistema Estadual de
Educação. Tal política determinou objetivos a serem perseguidos, estratégias a serem
utilizadas e atribuiu responsabilidades para a promoção da paz nas escolas.

Ainda no 1º turno, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária indicou
em  seu  parecer  que  a  implementação  das  medidas  propostas  poderia  acarretar
aumento de  despesas ao erário.  Por  isso,  com vistas  a aprimorar  o conteúdo da
proposição apenas no que tange ao aspecto mencionado, apresentou o Substitutivo
nº 3,  que promoveu alterações no  caput  dos arts.  4  e 5 do Substitutivo  nº  2,  da
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia.

Nesta análise da matéria no 2º turno, permanece nosso posicionamento a favor da
aprovação  do  projeto  com  os  aperfeiçoamentos  promovidos,  razão  pela  qual  o
endossamos na forma do vencido em 1º turno.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

799/2011 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

PROJETO DE LEI Nº 799/2011
(Redação do Vencido)

Institui  a  política  estadual  de  promoção  da  paz  escolar  no  âmbito  dos
estabelecimentos de ensino vinculados ao Sistema Estadual de Educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída, nos termos desta lei, a política estadual de promoção da paz

escolar, a ser implementada pelos estabelecimentos de ensino vinculados ao Sistema
Estadual de Educação.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se violência na escola:
I - o uso de força física ou de intimidação moral entre membros da comunidade

escolar, como um ato de subjugação do outro, favorecido pela ausência de diálogo e
negociação;

II  -  a  prática de atos  que causem dano aos bens de membros da comunidade
escolar ou ao patrimônio escolar.

Parágrafo  único  -  O  tipo  de  violência  a  que  se  refere  o  inciso  I  deste  artigo
configura-se como bullying, caso seja praticado por aluno ou grupo de alunos contra
outro aluno ou grupo de alunos, de modo intencional e repetitivo, por meio eletrônico
ou presencialmente, com o objetivo de intimidar ou agredir, causando dor ou angústia
à vítima.

Art. 3º - São objetivos da política estadual de promoção da paz escolar:
I - prevenir e enfrentar condições geradoras de violência na escola;
II  -  fortalecer  o  papel  social  da  escola  na  promoção  da  paz,  da  cidadania,  da

solidariedade,  da  tolerância  e  do  respeito  ao  pluralismo e  à  diversidade étnica  e
cultural;

III  -  fortalecer  a instituição escolar  como espaço de reflexão e de resolução de
conflitos por meio do diálogo;
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IV - garantir o direito de todos à educação de qualidade;
V - assegurar a preservação do patrimônio material das escolas.
Art. 4º - Serão observadas, na implementação da política de que trata esta lei, as

seguintes diretrizes:
I - reconhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente como marco jurídico da

garantia de direitos e da promoção de responsabilidades de crianças e adolescentes;
II - compartilhamento de responsabilidades entre os órgãos executivos da política

de educação e a Polícia Civil, a Polícia Militar, os Conselhos Tutelares, a Defensoria
Pública, o Ministério Público e o Poder Judiciário;

III - integração entre a comunidade escolar e as organizações da sociedade civil na
formulação, na execução e no acompanhamento das medidas decorrentes da política
instituída por esta lei;

IV  -  garantia  da  participação  das  agremiações  estudantis  na  formulação,  na
execução e no acompanhamento das medidas decorrentes da política instituída por
esta lei;

V -  adoção dos princípios  e das práticas da mediação de conflitos  e da justiça
restaurativa no enfrentamento cotidiano da violência na escola;

VI - valorização da cultura do jovem e do protagonismo juvenil no cotidiano escolar;
VII - incentivo à formação de grupos de trabalho multidisciplinares para prevenção e

enfrentamento  da  violência  na  escola,  análise  de  suas causas e apontamento de
soluções;

VIII  -  garantia  de  apoio  logístico,  na  forma  de  regulamento,  aos  conselhos  de
segurança escolar e comunitária instituídos ou que venham a ser instituídos.

Art. 5º - São instrumentos da política de que trata esta lei:
I  -  realização  de  pesquisas  e  diagnósticos  sobre  as  condições  geradoras  de

violência nas escolas, com a colaboração de entidades e especialistas;
II - implementação de plano de prevenção e enfrentamento à violência na escola na

rede  pública  estadual  e  orientação  de  sua  implementação  nas  redes  públicas
municipais,  mediante  articulação  entre  o  Poder,  os  órgãos  e  as  entidades
mencionados nos incisos II, III e IV do art. 4º desta lei;

III  -  atendimento  social  e  psicológico  aos  membros  da  comunidade  escolar



807
____________________________________________________________________________

envolvidos em casos de violência na escola por meio das redes públicas de saúde e
de assistência social;

IV - capacitação dos profissionais de educação para diagnosticar as ocorrências,
orientar os envolvidos e buscar soluções nos casos de conflitos no ambiente escolar;

V  -  desenvolvimento  de  ações  e  campanhas  educativas  que  promovam  a
conscientização,  a  prevenção  e  o  enfrentamento  da  violência  na  escola,
especialmente no que se refere à prática do bullying e ao uso de drogas.

Art.  6º  -  Os  estabelecimentos  de  ensino  vinculados  ao  Sistema  Estadual  de
Educação observarão as seguintes diretrizes específicas:

I - inclusão no projeto político-pedagógico de plano de promoção da paz escolar,
para a consecução dos objetivos da política de que trata esta lei.

II - instituição, no regimento escolar, de:
a)  normas  de  convivência  que  explicitem  direitos  e  deveres  dos  membros  da

comunidade escolar;
b) mecanismos e procedimentos a serem adotados em casos de violência ocorridos

nos limites do espaço escolar, observada a legislação vigente;
III - registro dos casos de violência na escola em livro próprio, a ser arquivado na

escola,  com informações  sobre  as  providências  adotadas  e  o  monitoramento  dos
resultados;

IV - organização de ações educativas, culturais, sociais e esportivas que:
a) valorizem o papel da família na formação de crianças e jovens;
b) reforcem os vínculos entre a escola e a comunidade;
V - orientação dos membros da comunidade escolar que tenham participado em

atos  de  violência  na  escola  como  agressores,  vítimas  ou  testemunhas  e,  caso
necessário, encaminhamento para atendimento social e psicológico;

VI - comunicação de ato infracional à autoridade competente, para as providências
cabíveis.

§ 1º - O ato de reconhecimento de curso de ensinos fundamental e médio, ou sua
renovação,  oferecido  por  estabelecimento  privado  de ensino  fica  condicionado ao
cumprimento do disposto nos incisos I, II e III deste artigo.

§ 2º - O livro de registro dos casos de violência na escola, de que trata o inciso III



808
____________________________________________________________________________

do caput, ficará disponível no estabelecimento de ensino para inspeção da Secretaria
de Estado de Educação, devendo cada registro ser comunicado à Superintendência
Regional de Ensino, na forma de regulamento.

Art.  7º  -  Esta  lei  entra  em vigor  na  data de  sua publicação,  produzindo efeitos
relativamente ao disposto no §1º do art.  6º no segundo ano letivo seguinte a sua
publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.616/2012
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório
De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 3.616/2012 dispõe

sobre a colocação de plaquetas em braile, contendo a placa do veículo, no interior
dos táxis que circulam no Estado.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a
esta  comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,
combinado com o art. 102, XX, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º  do  art.  189 do Regimento Interno,  segue,  anexa,  a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em exame, na forma do vencido, visa alterar a Lei nº 15.775, de

17/10/2005,  que regulamenta o  serviço  de  transporte  de passageiros  por  táxi  em
região metropolitana. De acordo com a alteração, torna-se obrigatória a colocação de
plaqueta  em  braille no  interior  do  veículo  utilizado  para  serviço  de  táxi  especial
informando o número de sua placa.

De acordo com os dados do Censo 2010, realizado pelo IBGE, existem no País
cerca de 45 milhões de pessoas com ao menos uma deficiência, o que equivale a
cerca de 24% da população brasileira.  Em Minas Gerais,  ainda de acordo com o
mesmo censo,  há  4,4  milhões de  pessoas com deficiência,  o que corresponde a
22,6% da população. Destaca-se que a deficiência visual é o tipo de deficiência que
mais atinge a população: 16% dos homens e 21% das mulheres tem algum nível de
deficiência visual.  Constata-se nas estatísticas apresentadas que as pessoas com
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deficiência  formam  um  grupo  populacional  numericamente  expressivo  com
características que demandam atenção diferenciada do Estado.

Desde a Constituição de 1988, uma série de leis foram editadas no País, criando
um arcabouço legal para a inclusão da pessoa com deficiência. Em âmbito federal
destaca-se 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 suspensão de barreiras e de obstáculos nas
vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e
nos  meios  de  transporte  e  de  comunicação.  Em  âmbito  estadual,  a  legislação
assegura à pessoa com deficiência visual guiada por cão adestrado o direito de livre
acesso, com o animal, a logradouros e edifícios de uso público. Estabelece, também,
adaptações  nos  coletivos  intermunicipais  visando  a  facilitar-lhe  o  acesso  e  a
permanência.

A proposta  consubstanciada  no  vencido  está  condizente  com  o  paradigma  da
inclusão  social  que  fundamenta  a  legislação  vigente  e  que  tem  orientado  a
intervenção  pública  na  implementação  de  políticas  para  pessoa  com  deficiência.
Somos, pois, favoráveis a sua aprovação.

Conclusão
Diante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.616/2012, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2014.
Inácio Franco, presidente - Almir Paraca, relator - Célio Moreira.

PROJETO DE LEI Nº 3.616/2012
(Redação do Vencido)

Acrescenta o inciso IX ao art. 21 da Lei nº 15.775, de 17 de outubro de 2005, que
regulamenta o serviço de transporte de passageiros por táxi em região metropolitana
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentada ao art. 21 da Lei nº 15.775, de 17 de outubro de 2005, o

seguinte inciso IX:
“Art. 21 - (…)
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IX - plaquetas em braille com a placa do veículo.".
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.852/2013
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 os resultados da Ação 4169 - Prevenção à Criminalidade - da
proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014, especialmente
quanto ao número de mulheres atendidas e às atividades desenvolvidas.

Após publicação no Diário do Legislativo de 19/12/2013, 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 decorreu de proposta apresentada por Nádia Rodrigues

Pereira,  do  Instituto  Elo,  durante  audiência  pública  realizada com  a  finalidade  de
colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014.

A Ação 4169 - Prevenção à Criminalidade - integra o Programa 034 - Minas mais
Segura -, constante do PPAG 2012-2015. A finalidade da ação é contribuir  para a
diminuição da criminalidade e violência por meio de ações, programas e projetos de
prevenção à criminalidade, com foco em grupos de pessoas e territórios vulneráveis a
processos de criminalização e em situação de risco social. Cabe à Coordenadoria de
Prevenção  à  Criminalidade,  no  âmbito  da  Secretaria  de  Defesa  Social,  o
desenvolvimento e a implementação dos projetos inerentes.

O público-alvo do programa inclui  jovens, famílias e grupos de áreas com altas
taxas  de  criminalidade  violenta;  pessoas  em  cumprimento  de  penas  ou  medidas
alternativas à prisão, egressas do sistema prisional e em cumprimento de pena em
regime aberto;  vítimas de tráfico  humano e  suas famílias  -  em especial  crianças,
adolescentes, idosos e mulheres -; comunidades escolares; pessoas em situação de
vulnerabilidade e risco de envolvimento com o fenômeno das drogas.

Especificamente no âmbito da Ação 4169, são desenvolvidos os programas Fica
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Vivo,  Mediação  de  Conflitos,  Central  de  Acompanhamento  de  Penas  e  Medidas
Alternativas  -  Ceapa -,  e  o  Programa de Inclusão Social  do  Egresso do Sistema
Prisional - PrEsp -, direcionados aos públicos mencionados.

Em  que  pesem  as  informações  orçamentárias  existentes  para  a  ação,
particularmente no que se refere às  metas físicas (64.815 ações de prevenção a
serem realizadas) e às metas financeiras (R$39.242.119,00) previstas para o ano de
2014, perdura a necessidade de um maior detalhamento das informações, de modo a
esclarecer  com  precisão o  número  de  mulheres  atendidas  e  que atividades  vêm
sendo desenvolvidas no âmbito da ação, ao longo de todo o ano de 2014, o que se
pretende por meio da proposição em tela.

Registre-se ainda que os questionamentos constantes da proposta inicial,  e que
ensejaram,  por  conseguinte,  a  proposição  em  análise,  encontram  amparo  nos
princípios  da  publicidade  e  da  eficiência,  inscritos  no  art.  37  da  Constituição  da
República. Demonstram ainda sintonia com um dos propósitos principais das políticas
de segurança pública: a efetividade da prevenção à violência.

A proposição ampara-se, pois, 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.

Entendemos, portanto, ser legítima a proposição em comento, tendo em vista que a
intenção  da  comissão  autora  vem  ao  encontro  das  demandas  constantemente
trazidas a esta Casa. Para além disso, as informações pretendidas possibilitam a
avaliação do desempenho da ação mencionada, pelo que se apresentam 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 6.852/2013.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 12 de maio de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.361/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Prevenção e Combate ao uso

de Crack e outras Drogas solicita à presidência da Assembleia 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.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/3/2014,  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  quantitativas  sobre  os

dependentes  químicos  recuperados  no  Estado,  em  especial  pelas  comunidades
terapêuticas.

O consumo e o abuso de drogas são problemas sérios em nossa sociedade. Em
razão de sua elevada frequência, da complexidade da ação das diversas drogas e da
gravidade de suas consequências, o consumo e o abuso de drogas transformaram-se
em questão de saúde pública em nível mundial.

As  propostas  e  as  formas  de  atendimento  terapêutico  aos  usuários  de  drogas
variam de acordo com a visão de mundo e as  perspectivas política,  ideológica e
religiosa dos diferentes grupos e instituições, governamentais e não governamentais,
atuantes nesta área. Da abstinência total à redução de danos, do internamento ao
atendimento  ambulatorial,  dos grupos de ajuda ao tratamento  medicamentoso,  de
programas governamentais às comunidades terapêuticas, o usuário de substâncias
psicoativas  que  deseja  ou  necessita  de  tratamento  tem  uma  variedade  de
alternativas,  optando  por  aquela  mais  adequada  ao  seu  perfil  ou  a  suas
necessidades.

Com diversas origens, e pautada em diferentes concepções de atenção à saúde, a
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rede de atendimento a dependentes químicos no país está distribuída entre unidades
básicas de saúde, hospitais gerais, serviços ambulatoriais, unidades especializadas,
clínicas especializadas e comunidades terapêuticas.

No âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS -, a Rede de Atenção ao Usuário de
Álcool e outras Drogas define como principais componentes da assistência: a atenção
básica;  a  atenção  nos  Centros  de  Atenção  Psicossocial  -  Caps-AD;  a  atenção
hospitalar de referência e a rede de suporte social (associações de ajuda mútua e
entidades da sociedade civil).

De acordo com  a  Política  Estatual  sobre  Drogas,  cabe  ao  Estado  implementar
ações de tratamento, recuperação e reinserção social e ocupacional dos usuários de
drogas e dependentes químicos, e de redução dos danos advindos do uso indevido
de  drogas.  Essas  ações  devem ser  implementadas  em  rede,  com  a  participação
complementar  de  organizações  não  governamentais,  como  comunidades
terapêuticas, grupos de autoajuda e ajuda mútua, casas de apoio e convivência e
moradias assistidas, articuladas ao Sistema Único de Saúde - SUS - e ao Sistema
Único de Assistência Social - Suas.

Em Minas Gerais, além da implantação da Rede de Atenção ao Usuário de Álcool e
outras Drogas, o governo desenvolve o programa Aliança pela Vida, cujo objetivo é
fortalecer as estratégias de promoção da saúde e prevenção ao uso e ao abuso de
álcool, crack e outras drogas e prestar assistência aos dependentes. Entre as ações
do  programa,  estão  as  seguintes:  o  Cartão  Aliança  pela  Vida,  que  possibilita  o
repasse de recurso às comunidades terapêuticas credenciadas para o tratamento dos
dependentes  químicos;  o  Território  Aliança,  que  consiste  na  implantação  de
consultórios de rua por via de convênio com entidade do terceiro setor; o Programa
de Atendimento Domiciliar - PAD. O programa compreende ainda ações educacionais,
envolvendo especializações, seminários e oficinas. Entretanto, apesar das diversas
modalidades de atenção, pouco se sabe sobre a efetividade dessas ações.

Entendemos,  portanto,  pertinente  o  pedido  de  informação  em  apreço,  para  o
adequado exercício  da  função fiscalizadora do Poder  Legislativo,  bem como para
auxiliar as discussões realizadas pela Comissão de Prevenção e Combate ao uso de
Crack e outras Drogas desta Casa Legislativa.
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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 pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da
Constituição Estadual.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 7.361/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 12 de maio de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.435/2014
Mesa da Assembleia

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

Proposta de Ação Legislativa nº 1.868/2013, do Parlamento Jovem de Minas 2013,
solicita ao presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado à presidente da
Fundação  Estadual  do  Meio  Ambiente  -  Feam  -  pedido  de  informação  sobre  a
execução do Programa Minas sem Lixões, incluindo os esforços e os recursos que
vêm sendo empreendidos para a extinção dos lixões e, especialmente, para estímulo
à formação de consórcios intermunicipais para construção de aterros sanitários no
Estado.

Após publicação no Diário do Legislativo de 27/3/2014, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento  em exame é  uma das  iniciativas  da  Comissão  de  Participação

Popular, para atender às propostas do documento final aprovado pelos participantes
da 10ª edição do Parlamento Jovem Minas 2013 - Cidades sustentáveis - Desafios
para novas gerações. No âmbito do subtema "Uso e conservação da água", uma das
18 propostas do documento final daquele evento, transformadas posteriormente em
propostas  de  ação  legislativa,  sugere  a  “construção  de  aterros  sanitários  que
atendam  todos  os  municípios,  inclusive  por  meio  de  consórcios”,  bem  como  a
“recuperação ambiental dos locais onde funcionam os atuais lixões, visando à não
contaminação dos lençóis freáticos”.
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Essa  solicitação,  como  todas  as  demais,  se  alinhava  efetivamente  com  as
necessidades  próprias  dos municípios  mineiros  no campo do saneamento  básico,
uma vez que a grande maioria deles ainda não deu uma solução ambientalmente
correta para o problema da destinação dos resíduos sólidos urbanos.

Segundo  os  dados  informados  no  âmbito  do  Programa  Minas  sem  Lixões,
coordenado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -, no final de 2012
somente  93  municípios  mineiros  já  contavam com aterros  sanitários  devidamente
regularizados,  sendo  que  267  municípios  (representando  23%  da  população  do
Estado) ainda faziam uso de lixões. Desses municípios, 42 contam com população
urbana maior do que 20 mil  habitantes. Os outros 225 eram municípios menores,
geralmente com dificuldades para adotar medidas mais incisivas de regularização dos
sistemas de disposição de resíduos.

Diante da necessidade da busca de soluções integradas, o Programa Minas sem
Lixões foi criado como forma de apoio aos municípios no atendimento às normas de
gestão adequada de resíduos sólidos urbanos definidas pelo Conselho Estadual de
Política  Ambiental  -  Copam  -,  que  estabelecem  diretrizes  para  a  adequação  da
disposição final de resíduos sólidos urbanos no Estado.

Nesse  sentido,  a  proposição  em  análise  encontra  respaldo  na  prerrogativa  do
Legislativo Mineiro, em conformidade com o disposto nos arts. 54, §3º, e 62, XXXI, da
Constituição Estadual, para solicitar  os dados atualizados da execução do referido
programa,  buscando  acompanhar  e  fiscalizar  as  ações  da  administração  pública
estadual direta e indireta.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 7.435/2014 na

forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 12 de maio de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.452/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em foco, a Comissão de Participação Popular, atendendo à
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Proposta de Ação Legislativa nº 1.870/2013, do Parlamento Jovem de Minas 2013,
requer ao presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao presidente do
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - pedido de informações sobre o
número  de  projetos  para  adequada  disposição  de  resíduos  sólidos  urbanos
financiados pela linha de financiamento BDMG Saneamento, desde a sua criação, e o
percentual de projetos que envolvem geração de energia proveniente do gás metano.

Após publicação no Diário do Legislativo de 27/3/2014, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em exame, da Comissão de Participação Popular, tem o objetivo de

atender a proposta oriunda do documento final aprovado pelos participantes da 10ª
edição do “Parlamento Jovem de Minas 2013 - Cidades sustentáveis - Desafios para
novas gerações”,  inserida no âmbito do subtema 3 - “Gestão do espaço urbano e
rural”.

O documento, com suas dezoito propostas, foi incorporado ao processo legislativo
na forma de três propostas de ação legislativa. A Propostas de Ação Legislativa nº
1.870/2013  continha  o  item  que  motivou  a  Comissão  de  Participação  Popular  a
encaminhar  o  requerimento  em  exame.  O  texto  original  solicita  a  "criação,  pelo
governo estadual, de grupos de estudo para viabilizar a implementação de usinas em
aterros sanitários visando transformar o gás metano em energia elétrica".

Reconhecendo a pertinência da matéria constante na citada proposta, a Comissão
de Participação Popular argumentou, em seu parecer, que o possível esgotamento de
reservas de combustíveis fósseis no futuro e a procura crescente por combustíveis
alternativos  e  ambientalmente  sustentáveis  têm  motivado  o  desenvolvimento  das
tecnologias de aproveitamento energético dos resíduos. Esse é o caso dos projetos
de aproveitamento do gás metano produzido em aterros sanitários, que possibilitam
ganhos  ambientais  com  a  produção  de  energia  elétrica  e  a  não  emissão,  na
atmosfera, desse gás que muito contribui para o fenômeno do efeito estufa. Como
apontam documentos técnicos e multinacionais, o efeito estufa é tido como uma das
causas da atual elevação da temperatura do sistema climático planetário, ameaçando
a dinâmica e o equilíbrio dos ecossistemas em geral.
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No  citado  parecer,  chamou-se  a  atenção  para  o  fato  de  que  o  Banco  de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - conta com linhas de financiamento para
municípios, entre elas o BDMG Saneamento, que financia projetos de municípios,
empresas  públicas  e  consórcios  intermunicipais  relacionados  a  sistemas  de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Foram citados, ainda, projetos
ligados  à  gestão  de  resíduos  sólidos  urbanos,  com  financiamentos  para  essa
categoria  específica  de  resíduos,  que incluem a  captura,  coleta  e  incineração  de
gases de aterros sanitários, como também a geração de energia elétrica a partir dos
gases coletados.

Dessa forma, é de interesse encaminhar ao BDMG a solicitação de informações
sobre o número de projetos para adequada disposição de resíduos sólidos urbanos
financiados nas linhas de financiamento voltadas para o saneamento, como forma de
se conhecer o potencial  dessas ações.  O Parlamento mineiro cumpre,  assim, em
conformidade com o disposto nos arts. 54, § 3º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual,
sua competência constitucional para acompanhar, fiscalizar e propor melhorias para
as ações integrantes das políticas públicas do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 7.452/2014 na

forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 12 de maio de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.456/2014
Mesa da Assembleia

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

Proposta de Ação Legislativa nº 1.870/2013, do Parlamento Jovem de Minas 2013,
requer ao presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao presidente da
Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam - pedido de informação sobre as ações
do Estado para incentivo à produção de energia em aterros sanitários.

Após publicação no Diário do Legislativo de 27/3/2014, 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 em exame, da Comissão de Participação Popular, visa atender a

proposta constante do documento final aprovado pelos participantes da 10ª edição do
“Parlamento Jovem de Minas 2013 -  Cidades sustentáveis  -  Desafios  para novas
gerações”, inserida no âmbito do subtema 3 - “Gestão do espaço urbano e rural”.

As  dezoito  propostas  oriundas  daquele  documento  foram  incorporadas  pelo
Parlamento mineiro na forma de três propostas de ação legislativa, uma das quais - a
de  nº  1.870/2013  -  contém  a  proposta  original  que  motivou  a  Comissão  de
Participação Popular a encaminhar o requerimento em análise. O texto concernente
solicita  a  "criação,  pelo  governo  estadual,  de  grupos  de  estudo  para  viabilizar  a
implementação de usinas em aterros sanitários visando transformar o gás metano em
energia elétrica".

O parecer da referida comissão parlamentar reconhece a pertinência da matéria e
argumenta  que  o  inevitável  esgotamento  de  reservas  de  combustíveis  fósseis  no
futuro  e  a  procura  crescente  por  combustíveis  alternativos  e  ambientalmente
sustentáveis  motivaram  o  desenvolvimento  das  tecnologias  de  aproveitamento
energético dos resíduos.  Com relação ao gás metano -  CH4 -,  um dos principais
componentes  do  biogás  resultante  da  decomposição  de  resíduos  orgânicos
depositados em aterros sanitários, o parecer considera que ele é uma importante
fonte  de  energia,  mas,  ao  ser  lançado  livremente  na  atmosfera,  contribui
significativamente  para  o  efeito  estufa  -  objeto  de  grandes  discussões  e  tratados
internacionais  devido  ao  elevado  potencial  de  alteração  do  sistema  climático  do
planeta.

O parecer salienta que, além de colaborar na redução da emissão de gases que
contribuem para o efeito estufa,  o uso do biogás produzido nos aterros sanitários
contribui para a otimização da matriz energética com um combustível renovável. Faz,
também, referências aos instrumentos econômicos da Política Estadual de Resíduos
Sólidos - Lei nº 18.031 - que comportam incentivos fiscais, financeiros e creditícios
destinados a atividades que adotem medidas de não geração, redução de geração,
reutilização,  reaproveitamento,  reciclagem,  geração  de  energia,  tratamento  ou
disposição final de resíduos sólidos.



819
____________________________________________________________________________

Para os encaminhamentos propostos a órgãos financiadores de projetos na área de
resíduos sólidos urbanos, incluindo a geração de energia elétrica a partir de gases
coletados, levou-se também em consideração o fato de que a Fundação Estadual de
Meio Ambiente - Feam -, por meio do programa Minas sem Lixões, busca apoiar os
municípios  no  atendimento  às  normas  de  gestão  adequada  de  resíduos  sólidos
urbanos  definidas  pelo  Conselho  Estadual  de  Política  Ambiental  -  Copam.  Dessa
forma,  é  pertinente  a  solicitação  de  informações  a  essa  entidade,  constante  da
proposição em exame, acerca das ações que vêm sendo empreendidas pelo governo
do Estado para incentivar a produção de energia em aterros sanitários.

A Assembleia Legislativa cumpre, assim, em conformidade com o disposto nos arts.
54, §3º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual, a prerrogativa de solicitar os dados
atualizados da execução do referido programa, buscando acompanhar e fiscalizar as
ações da administração pública estadual direta e indireta.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 7.456/2014 na

forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 12 de maio de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.489/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em análise, a Comissão de Saúde requer ao presidente da

Assembleia Legislativa seja encaminhado pedido de informações ao secretário  de
Estado de Saúde sobre quantos aparelhos glicosímetros da marca Cepa CG foram
adquiridos  pelo  Estado  e  distribuídos  aos  usuários,  quantos  foram  substituídos  e
quantos  havia  em  estoque  no  mês  de  março  de  2014,  e  a  quantidade  de  fitas
reagentes adquiridas e distribuídas à população.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  29/3/2014,  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  tela  visa  a  obter  informações  sobre  quantos  aparelhos

glicosímetros da marca Cepa CG foram adquiridos pelo Estado e distribuídos aos
usuários, quantos foram substituídos e quantos havia em estoque no mês de março
de 2014, e a quantidade de fitas reagentes adquiridas e distribuídas à população.

A solicitação teve origem em audiência pública da Comissão de Saúde realizada em
12/3/2014, em que foram discutidos os novos métodos de diagnóstico e tratamento
do diabetes e a necessidade de fornecimento de glicosímetros de boa qualidade pelo
Estado. Durante a reunião, participantes informaram que alguns pacientes tiveram
dificuldades com a utilização dos glicosímetros da citada marca, fornecidos pela rede
pública de saúde em Minas Gerais, cujos resultados de aferição dos níveis de glicose
no  sangue  apresentaram  variações  de  até  50%,  quando  comparados  com  os
resultados de outros aparelhos.

Tal fato é preocupante, pois, ao obter uma aferição errada do nível de glicose no
sangue,  o  paciente  poderá  fazer  o  uso  de  doses  erradas  de  insulina  e,
consequentemente, provocar uma hipoglicemia, ou seja, a redução da taxa normal da
glicose sanguínea. Com isso, o paciente pode apresentar taquicardia, sudorese fria e
confusão mental,  com possibilidade de evolução do quadro  para  convulsão e  até
morte. O cuidado deve ser especial com as crianças, que podem ter dificuldade de
relatar os sintomas que experimentam.

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, publicada pelo Ministério da Saúde em
2006, assegura a todo cidadão o tratamento adequado e efetivo para seu problema,
visando à melhoria da qualidade dos serviços prestados. Por sua vez, o Código de
Saúde do Estado, disposto na Lei nº 13.317, de 24/9/1999, estabelece que a saúde é
um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições
indispensáveis a seu pleno exercício.

Assim,  tendo  em  vista  todo  o  arcabouço  legal  que  garante  qualidade  do
atendimento  aos  cidadãos  nos  serviços  de  saúde,  entendemos  que  o  pedido  de
informações ora apresentado é oportuno, pois permite esclarecer dados relativos à
distribuição dos glicosímetros da marca Cepa CG aos pacientes diabéticos do Estado
pela rede pública de saúde.
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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 7.489/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 12 de maio de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.492/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social solicita ao presidente da Assembleia que encaminhe ao presidente da
Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - pedido de informações sobre as
condições de trabalho de trabalhadores terceirizados por essa companhia em virtude
de ação conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do
Trabalho, conforme relatório prévio de Luciana Coutinho, procuradora do Trabalho.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo,  em  29/3/2014,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O  requerimento  em  pauta  busca  solicitar  informações  sobre  as  condições  de

trabalho dos trabalhadores terceirizados da Cemig, tendo em conta o resultado da
ação fiscal realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério Público
do Trabalho.

A ação fiscal foi empreendida na Cemig Distribuição - Cemig D -, entre os meses de
julho e dezembro de 2013. O relatório prévio, instrumento da fiscalização, descrito na
Notícia  de  Fato  nº  19.2014.03.0000/4,  aponta  irregularidades  como  terceirização
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ilícita, intermediação ilícita de mão de obra e existência de trabalhadores em situação
"degradante de labor, análoga ao trabalho escravo". Ainda como resultado da ação
fiscalizadora, foram lavrados 38 autos de infração contra a Cemig D e "notificadas a
tomadora de serviços e a terceirizada para se posicionarem por escrito sobre sua
disposição  de garantir  a  rescisão indireta  do  contrato  de  trabalho  das vítimas de
trabalho análogo ao de escravo". De acordo com a fiscalização, foram encontrados
139 trabalhadores nessas condições de trabalho.

Até a data da notícia de fato, 20/2/2014, a Cemig D não havia apresentado resposta
ou justificativa à fiscalização, o que, por si, justifica o pedido de informação.

Por fim, cumpre observar que o requerimento em tela é respaldado pelo art. 54, §
3º,  da Constituição Estadual,  que concede ao Poder Legislativo a prerrogativa de
solicitar informações a dirigentes de entidade de administração indireta. Configura,
portanto,  legítimo  exercício  do  controle,  reservado  constitucionalmente  a  este
Parlamento.

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

7.492/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 12 de maio de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.571/2014
Mesa da Assembleia

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

Tecnologia  solicita  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  à
Secretária  de  Estado  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  as  obras  de
construção do novo prédio da Escola Estadual Professora Daura de Carvalho Neto.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 10/4/2014 e encaminhado
à Mesa da Assembleia para receber  parecer,  nos termos do art.  79,  VIII,  “c”,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Educação Ciência e Tecnologia solicita seja enviado à Secretária de
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Estado de Educação pedido de informações sobre as obras de construção da nova
sede da Escola Estadual Professora Daura de Carvalho, situada em Antônio Pereira,
distrito de Ouro Preto. O requerimento é fruto de demanda apresentada à Comissão
de Educação, Ciência e Tecnologia por meio de ofício da Câmara de Vereadores de
Ouro  Preto,  que  informou  a  interrupção  das  obras  e  solicitou  a  realização  de
audiência pública daquela comissão sobre o fato.

A Escola  Estadual  Professora Daura  de Carvalho  Neto,  de  ensino  fundamental,
funciona  atualmente  em  imóvel  alugado.  Segundo  informações  obtidas  em  sites
municipais,  a  construção da sede própria  teria  sido  iniciada em 2010,  mas até o
momento as obras não foram concluídas.

Entendemos  que  o  requerimento  merece  e  precisa  prosperar  nesta  Casa,  pois
somente a Secretaria de Estado de Educação será capaz de esclarecer se realmente
houve paralisação das obras e esclarecer seus eventuais motivos para que, então, a
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia possa contribuir para o atendimento da
demanda municipal com ações mais concretas.

Cumpre ressaltar a procedência jurídica e normativa da proposição. De acordo com
o art. 54, § 2º, da Constituição Estadual, a Mesa da Assembleia Legislativa detém
competência  para 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”.

Ademais, está prevista a competência do Poder Legislativo de fiscalizar e controlar
os atos do Poder Executivo no art. 49, X, da Constituição Federal, e nos arts. 73 e 74
da  Constituição  Estadual.  Nestes  últimos,  tal  competência  pode  ser  até  mesmo
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  que  solicitam  o  encaminhamento  de  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.
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Assim, entendemos que a  proposição sob comento reveste-se de  motivação de
mérito  e está  respaldada pelo  ordenamento  jurídico  em vigor,  o  que  justifica seu
acolhimento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 7.571/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 12 de maio de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 14/5/2014, a seguinte comunicação:
Da Comissão de Direitos Humanos em que notifica o falecimento de Dom Tomás

Balduíno, bispo emérito de Goiás, ocorrido em 2/5/2014, em Goiânia (GO). (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE MAIO DE 2014

ATAS
ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2014
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência: Ofícios e telegrama - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação
de Proposições: Projetos de Lei nºs 5.213 a 5.215/2014 - Projetos de Resolução nºs
5.216 e 5.217/2014 - Requerimentos nºs 7.976 a 7.992/2014 - Questões de Ordem -
Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair  Nogueira  -  Adalclever  Lopes  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio
Cherem - Gilberto Abramo - Hélio Gomes - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta -
Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz -  Sebastião  Costa  -  Tadeu Martins  Leite  -  Ulysses Gomes -  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.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A deputada  Luzia  Ferreira,  2ª-secretária  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Correspondência
- O  deputado  Sargento  Rodrigues,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da
PMMG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.494/2013,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Eduardo  Nepomuceno  de  Sousa,  promotor  de  justiça  de  Defesa  do
Patrimônio Público da Comarca de Belo Horizonte, prestando informações relativas
ao Requerimento n° 3.583/2012, do deputado Elismar Prado.

Da  Sra.  Elisa  Smaneoto,  diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da
Presidenta  da  República,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
7.475/2014, da Comissão de Segurança Pública.

Da Sra. Gislane Testi Colet, promotora de justiça da 7ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Betim, prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.602/2014,
da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Harold Vann Hallen Fontes, gerente executivo do INSS em Belo Horizonte,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.578/2013,  da Comissão de
Assuntos Municipais.

Do Sr. Leopoldo Jorge Alves Neto, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério
da Saúde (2), prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.548/2014, da
Comissão de Saúde, e ao requerimento da mesma comissão encaminhado por meio
do Ofício nº 857/2014/SGM.

Do  Sr.  Luiz  Audebert  Delage  Filho,  corregedor-geral  de  justiça,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.418/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (6),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 5.550/2013, da Comissão de Educação;
5.848/2013, da Comissão de Direitos Humanos; 5.946/2013, da Comissão de Defesa
do Consumidor; 6.808/2013, da Comissão de Participação Popular; 6.901/2013, da
Comissão  de  Transporte;  e  agradecendo  voto  de  congratulações  com  o  governo
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mineiro formulado por esta Casa em atenção a requerimento do deputado Duarte
Bechir, em virtude do lançamento da segunda etapa do programa Minas Comunica.

Do Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, presidente da Copasa-MG (2), prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  nos  5.544/2013,  da  Comissão  de  Meio
Ambiente,  e  7.388/2014,  das  Comissões  de  Participação  Popular  e  de  Assuntos
Municipais.

Do Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social  (3),  prestando
informações relativas aos Requerimentos nos 6.124/2013, da Comissão de Assuntos
Municipais, e 6.583/2013 e 7.542/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às
Drogas.

TELEGRAMA
Do Sr.  Francisco  Tenório,  deputado  federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento nº 7.605/2014, da Comissão do Trabalho.
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 5.213/2014

Autoriza  a  Fundação Rural  Mineira  -  Ruralminas  -  a  doar  ao  Estado de Minas
Gerais o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - autorizada a doar ao Estado

de  Minas  Gerais  imóvel  com  área  de  6.550m2 (seis  mil  quinhentos  e  cinquenta
metros quadrados), situado no Município de Jaíba e registrado sob a matrícula R.01,
a fls. 01 a 07, no Livro Aux. 08 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Manga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput deste artigo será utilizado pelo
Poder Judiciário de Minas Gerais para a construção do fórum da Comarca de Jaíba.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio da Fundação Rural
Mineira -  Ruralminas -  se,  findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
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escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2014.
Luiz Henrique
Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Estado de Minas Gerais de imóvel

de propriedade da Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, situado no Município de
Jaíba.

Visando atender ao interesse público e à melhor prestação jurisdicional, solicita-se
a doação do imóvel, a fim de incorporá-lo ao patrimônio do Estado para a construção
do fórum da Comarca de Jaíba. Ressalto que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já
assegurou recursos para tocar a obra e que o processo de doação desse terreno já
foi autorizado pela conselho curador da Ruralminas.

A construção do fórum possibilitará a instalação da Comarca de Jaíba, que é de
imensurável importância para uma região que vem crescendo vertiginosamente por
possuir o maior projeto de irrigação da América Latina, que abriga uma população de
cerca de 30 mil pessoas.

Dessa forma, o governo de Minas, por meio do Tribunal de Justiça e em parceria
com esta  Casa,  irá  facilitar  o  acesso à  Justiça  por  parte  da  população,  que não
precisará mais se deslocar para outro município, além de promover o atendimento
judicial de maneira mais célere e eficaz.

A urgência para criação da Comarca de Jaíba se justifica não apenas pelo volume
de processos, pelo número de habitantes  e pela própria localização do município,
mas sobretudo, neste momento, pelo crescente aumento dos índices de violência na
região  e  pelo  clima  de  impunidade  que  tomou  a  população,  graças  à  falta  de
investigação  e  condenação  dos  criminosos,  devido  à  demanda  reprimida  de
processos judiciais.

A criação da Comarca de Jaíba representará um alívio na sobrecarga de processos
da Comarca de Manga (apenas para exemplificar, de cada 100 presos do presídio de
Manga,  75  são  oriundos  de  Jaíba),  propiciando  melhorias  para  os  serviços
jurisdicionais, para a população do município, e agilidade nos processos.

Cabe ressaltar, ainda, que esta proposição visa atender uma reivindicação antiga e
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justa das lideranças de Jaíba, em especial dos vereadores José Geraldo Soares de
Aguiar e Valdemir Soares da Silva e do ex-prefeito Arnaldo Dias.

Considerando-se que a doação do terreno já foi aprovada, em 26 março de 2014,
pelo Conselho Curador  da Ruralminas e considerando justa a doação pretendida,
contamos com o apoio dos nobres parlamentares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.214/2014
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 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 dez 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 - Fica revogada a Lei nº 16.286, de 27 de julho de 2006.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno com

área de 23,59ha, de propriedade do Estado de Minas Gerais, ao Município de Santa
Rita do Sapucaí, para a implementação de distrito industrial.

Fundamenta-se o interesse do município na formalização da doação desse imóvel
de  propriedade  do  Estado  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 do município e de toda
a região.
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Assim, espero contar com o apoio dos nobres pares desta Casa 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 5.215/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dionísio 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 Dionísio o imóvel

constituído por terreno com área de 2.304,00m² (dois mil trezentos e quatro metros
quadrados), situado na Vila Benjamim Araújo, nesse município, registrado sob o nº
6.027, a fls. 112 do Livro 3-C, no cartório de Dionísio.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à
construção de um grupo escolar.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2014.
Celinho do Sinttrocel
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.216/2014

Ratifica  a concessão de regime especial  de tributação ao setor  de  preparações
farmacêuticas,  reagentes  para  diagnóstico  in  vitro,  insumos  para  a  indústria  de
medicamentos e equipamentos médicos, 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 preparações farmacêuticas, reagentes para diagnóstico  in vitro,
insumos para a indústria de medicamentos e equipamentos médicos, nos termos do
art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou
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incentivos  fiscais  ou  financeiro-fiscais  concedidos  por  outros  estados,  conforme
exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 655/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.217/2014

Ratifica  os  Convênios  ICMS nºs  45,  46,  47,  49  e  50,  de  22  de  abril  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 45/2014, que autoriza a concessão da redução de base de

cálculo e a dispensa de multas e demais acréscimos legais do ICMS incidentes sobre
a prestação de serviços de comunicação por meio de mídia exterior;

II - Convênio ICMS nº 46/2014, que autoriza o Estado do Amazonas a dispensar
multas  e  juros  de  mora  incidentes  sobre  o  ICMS  devido  por  contribuintes
estabelecidos nos Municípios de Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba e Nova
Olinda do Norte;

III - Convênio ICMS nº 47/2014, que altera o Convênio ICMS nº 39/2014, o qual
autoriza  o  Estado  da  Paraíba  a  dispensar  ou  reduzir  juros,  multas  e  demais
acréscimos legais previstos na legislação tributária e a conceder  parcelamento de
débitos relativos ao ICMS;

IV - Convênio ICMS nº 49/2014, que altera o Convênio ICMS nº 170/2014, o qual
autoriza o Estado de Rondônia a conceder redução da base de cálculo do ICMS e a
dispensar o pagamento de multa e juros nas operações de entrada de mercadorias e
bens destinados às obras das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no Rio
Madeira;

V - Convênio ICMS nº 50/2014, que altera o Convênio ICMS nº 48/2013, o qual
institui o Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel Imune Nacional



832
____________________________________________________________________________

-  Recopi  Nacional  -  e  disciplina,  para  as  unidades  federadas  que  especifica,  o
credenciamento  do  contribuinte  que  realize  operações  com  papel  destinado  à
impressão de livro, jornal ou periódico.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS
Nº  7.976/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao delegado de Polícia Civil de Buritizeiro pedido de informações sobre
o resultado das investigações do homicídio de Welson Bruno dos Santos Tameirão. (-
À Mesa da Assembleia.)

Nº 7.977/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  do  Batalhão  Rotam  da
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 14/5/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou  na  prisão  de  um  homem  e  na apreensão  de  25kg  de  maconha;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
(- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.978/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Patos  de  Minas  pelo  aniversário  desse
município.

Nº 7.979/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Santa Vitória pelo aniversário desse município.
(- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 7.980/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  125ª
Companhia do 22º Batalhão de Polícia Militar, pela prisão de um homem e apreensão
de um adolescente que assaltaram uma drogaria em Belo Horizonte, em 13/5/2014.

Nº 7.981/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 36º Batalhão de
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Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  13/5/2014,  em  Vespasiano,  que
resultou na prisão de um homem e na apreensão de um menor e de cerca de um
quilo e meio de maconha; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 7.982/2014,  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 13/5/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou  na  prisão  de  um  homem  e  na  apreensão  de  drogas  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 7.983/2014,  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 13/5/2014, em Muriaé, que resultou na
prisão de uma mulher e na apreensão de armas e drogas; 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 7.984/2014,  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 13/5/2014, em Araponga, que resultou
na prisão de dois homens e na apreensão de armas e munição; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.985/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 26º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 13/5/2014, em Santa Maria de Itabira,
que resultou na prisão de dez homens e na apreensão de uma adolescente, bem
como de dinheiro, arma, munição e máscaras; 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.)
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Nº 7.986/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. João Alves de Almeida, por sua reeleição como
presidente  do  Sindicato  dos  Metalúrgicos  de  Betim  e  Região.  (-  À  Comissão  do
Trabalho.)

Nº 7.987/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Pe. Durval Baranowske e a editora A Partilha pelo lançamento
do livro "O monge". (- À Comissão de Cultura.)

Nº 7.988/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com os atletas da equipe paralímpica de natação do Praia Clube de
Uberlândia pela conquista de 55 medalhas no Open Brasil Paralímpico Internacional.
(- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 7.989/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Pequena Obra da Divina Providência Congregação Orionita
pela comemoração dos 100 anos de missão no Brasil.

Nº 7.990/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Pedro Nogueira Barbosa pela realização do Projeto Natal
Solidário da Associação dos Moradores do Bairro das Indústrias.  (-  Distribuídos à
Comissão do Trabalho.)

Nº 7.991/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Centro  Hípico  Sapucaí,  de  Santa  Rita  de  Sapucaí,  pelo
excelente trabalho realizado.

Nº  7.992/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Comando do 38º Batalhão de Polícia Militar pedido de providências para esclarecer
os policiais lotados nesse batalhão sobre os direitos das pessoas com deficiência, em
especial o direito a estacionar seu carro em vaga especial, ainda que a pessoa com
deficiência não seja o motorista do veículo. (- Distribuídos à Comissão da Pessoa
com Deficiência.)

Questões de Ordem
O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicitei a palavra para expressar uma

questão de ordem relativa ao seguinte tema: hoje aqui, na Assembleia Legislativa, a
partir das 14 horas, portanto agora, haverá mais uma assembleia dos trabalhadores
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da educação no nível estadual, que estão em campanha salarial, mas até hoje não
conseguiram ser recebidos pelo governo do Estado, questão em que se inclui não
apenas  o  governador,  mas  também  a  Secretaria  de  Educação.  A  pauta  de
reivindicações já é conhecida por todos nós. É a questão do piso salarial, do reajuste
de  salário,  conforme  a  lei  nacional  que  estabeleceu  o  piso;  e  da  carreira  dos
professores, que está congelada a partir do estabelecimento do subsídio. São pautas
antigas, pautas salariais e de melhoria do sistema educacional no Estado por meio da
rede  física  da  escola  e  tudo  o  mais.  Algo  de  novo  aconteceu  nas  escolas
recentemente e agravou a situação, e diz respeito aos professores abrangidos pela
Lei  nº  100.  Com  a  revogação  dessa  lei,  esses  professores  e  trabalhadores  da
educação tiveram um quadro de muita preocupação, e até hoje não se sabe qual será
a reação do governo em relação às ordens do Supremo de não validação da Lei nº
100  como  instrumento  de  efetivação  desses  professores  e  trabalhadores  da
educação.  Eles  não  sabem,  por  exemplo,  se  o  tempo  que  trabalharam  será
contabilizado para o INSS e se o governo pagará aos professores esse tempo devido,
tanto o relativo à parte dos professores, que já contribuíram, como à parte com que o
governo não contribuiu para o fundo. Eles estão sem saber do seu próprio futuro, que
tempo têm para se aposentar. E há professores efetivados pela Lei nº 100, mas que
já eram contratados anteriormente, que, somando 7 anos de Lei nº 100 e às vezes
com mais 10, 12 anos, completam 15, 20 anos de carreira e não sabem como será
seu  futuro  até  do  ponto  de  vista  da  aposentadoria.  O  governo  também  não
estabeleceu se fará ou não concurso público nem quando será, se serão chamados
trabalhadores  da  educação  no  lugar  dos  que  estão  na  Lei  nº  100,  se  serão
disponibilizados  apenas  os  cargos  que estavam  programados  inicialmente  para  o
concurso, se o concurso será prorrogado em novembro; enfim, o governo não disse
nada  aos  professores  ainda.  Imaginem  o  quadro  nas  escolas  públicas.  Além  da
insatisfação, que já era grande, há um quadro de total insegurança com a decisão do
Supremo sobre a Lei nº 100. E o silêncio do governo é constrangedor. Parece que o
governo vai empurrando a situação com a barriga para não dizer o que vai fazer e
tentar  iludir  os  professores,  sabendo  que  alguma  medida  terá  de  ser  tomada
posteriormente. Mas isso não pode ser feito em relação a esses professores. Eles
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estão angustiados e vêm hoje à Assembleia Legislativa. Ao mesmo tempo, há um
projeto do governo colocado neste ano para funcionamento - no último ano deste
governo  -,  o  Reinventando o  Ensino  Médio,  que  trouxe  um caos  para  o  sistema
educacional, pois o sexto horário estabelecido não tem professores para o conjunto
dos  alunos  nem  transporte  para  eles.  A  escola  ficou  com  o  funcionamento
atabalhoado. Estamos no mês de maio, em seguida virão a Copa do Mundo e as
férias,  e  os  professores  estão  a  ponto  de  decretar  uma  greve  por  tempo
indeterminado.  Isso  criaria  uma  situação,  para  alunos  e  professores,  de  total
instabilidade do sistema educacional neste ano, que é tão importante. Portanto, Sr.
Presidente, o que peço é o apoio do conjunto de deputados a esses professores que
estão  aqui  hoje,  e,  se  puderem,  que  compareceram  ao  pátio  da  Assembleia
Legislativa para se solidarizar com eles. E peço também ao governador do Estado,
Alberto Pinto Coelho, que marque um calendário de discussões com os professores,
até para evitar que uma greve seja decretada e tenhamos prejuízos novamente no
ano letivo de alunos e professores. É um pedido que faço agora, mas vou apresentar
um requerimento na Comissão de Educação para debater esse tema da greve e da
situação das escolas. Mas sei que V. Exa., presidindo os trabalhos, também poderá
nos ajudar nessa interlocução com o governador do Estado. Muito obrigado.

O deputado Sargento Rodrigues - Presidente, gostaria apenas de tornar público que
aprovamos um requerimento na terça-feira, com aquiescência e apoio dos deputados
Lafayette  de  Andrada,  João  Leite  e  Leonardo  Moreira,  para  que  possamos,
novamente, pela terceira vez, nos reunir com o chefe da Polícia Civil, Dr. Oliveira, que
assumiu  o  cargo  recentemente;  com  o  comandante-geral  da  Polícia  Militar,  Cel.
Márcio Martins Santana; e com o secretário de Defesa Social, Rômulo Ferraz, para,
novamente, discutir a questão dos plantões regionalizados implantados pela Polícia
Civil  em  Minas  Gerais.  Esses  plantões,  presidente,  têm  causado  um  transtorno
gigantesco para a segurança pública no Estado de Minas Gerais. Fiz novo percurso,
assim como V. Exa., que também percorre nos finais de semana o interior do Estado
visitando as bases. Nos dias 9 e 10 deste mês, estive em cinco cidades da região
Leste. Fui a Goiabeira, Resplendor,  Conselheiro Pena e Aimorés. Nessas cidades,
presidente, tivemos notícias extremamente desagradáveis. Na última reunião, esteve
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toda  a  cúpula  da  Polícia  Civil  e  a  representação  da  Polícia  Militar,  o  Cel.  Adeli,
subchefe estadual da Polícia Militar, o secretário de Defesa Social e toda a Comissão
de  Segurança  Pública,  para  conhecer  proposta  da  Polícia  Civil  com  o  intuito  de
minimizar esses deslocamentos longínquos de viaturas. O que está acontecendo na
prática, presidente? A viatura da Polícia Militar da cidade de Aimorés desloca-se para
o plantão regionalizado, ou seja, depois das 18 horas, ou nos finais de semana, ela
tem  de  deslocar-se  170km  com  o  preso  para  ir  a  Valadares  e  para  aguardar  a
lavratura do flagrante, que, normalmente, demora 6, 8, 10, 12 ou 14 horas. Depois,
ela retorna fazendo um percurso de 170km, ou seja, ela vai rodar 340km. É uma
sobrecarga de trabalho. Já tivemos três acidentes gravíssimos. No primeiro, o policial
se deslocava para lavrar um flagrante, de Viçosa para Ubá. Faria apenas 70km para ir
e mais 70km para voltar. Ao todo, seriam 140km. No retorno, o policial que dirigia a
blazer cochilou, de cansado que estava, acidentou-se e veio a falecer. No segundo
acidente, a viatura saiu de Padre Paraíso em direção à BR-116. Ela iria para Itaobim,
no plantão regionalizado. A viatura, uma L200, capotou, e o policial militar fraturou a
perna.  O último acidente aconteceu após uma ocorrência, depois  que os policiais
prenderam em flagrante o autor de um furto. O carro levava o cabo e o soldado, e o
cabo conduziria o veículo de São Pedro dos Ferros para Ponte Nova, no plantão
regionalizado.  Morreram o cabo,  o comandante da viatura,  o soldado,  a vítima,  a
testemunha e o autor do furto. Esses fatos, presidente, vêm acontecendo desde 2011,
e o desgaste é gigantesco. Em primeiro lugar,  é a vida dos policiais militares; em
segundo lugar, é a sobrecarga de trabalho desses policiais; e, em terceiro lugar, a
questão não só física,  mas mental,  psicológica.  Por  último,  presidente,  temos um
desgaste da própria frota da Polícia  Militar,  que tem de rodar  quilômetros  e mais
quilômetros. É alto o custo de combustível. Não bastasse todo esse prejuízo para a
segurança pública, temos ainda, presidente, a questão das cidades com 5, 10, 15, 20
ou 30 mil habitantes. Elas ficam sem nenhuma viatura para fazer o patrulhamento da
cidade,  ou  seja,  elas  já  ficaram  6,  8,  10,  20  e  até  25  horas  sem  nenhum
patrulhamento. É um prejuízo enorme para a segurança pública do cidadão a forma
como o plantão foi estabelecido. O deputado João Leite fez contato comigo. Faremos
uma reunião sexta-feira, dia 20, às 14 horas, na Secretaria de Defesa Social, e eu,
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como presidente, não poderia deixar de fazer essa questão de ordem, por tema tão
relevante, tão importante que é a segurança pública para nosso estado. Por outro
lado,  tenho  acompanhado,  tenho  orientado  os  policiais  militares.  Temos  a  Lei
Delegada nº 37, de 1989, e o Decreto nº 45.260, que regulamenta a saída do policial
ou do bombeiro militar da sede em que está lotado e seu deslocamento por mais de
50km, por 6 a 12 horas. Até 12 horas, ele tem direito a meia diária. Acima de 12
horas, ele tem direito a uma diária. Os policiais, muitas vezes, ficam com medo de
requerer o próprio direito. Fazemos, aliás, um alerta a todos os policiais militares de
Minas Gerais que estão fazendo esse deslocamento para o plantão regionalizado,
para que venham requerer o pagamento da diária. E que o governo, tendo de pagar
aos policiais, também reveja situação e não permita que um prejuízo tão grande para
a segurança pública dos mineiros continue acontecendo. Encerro as minhas palavras
alertando, presidente, que só temos aqui dois deputados em Plenário; portanto, peço
encerramento, de plano, desta reunião.

O presidente - 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  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  248/2011,  3.851  e  4.220/2013  e  4.873  e
4.995/2014, 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  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 21ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 8/5/2014

Presidência dos Deputados Durval Ângelo e João Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Palavras  do  Presidente  -  Execução  do  Hino
Nacional - Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos - Palavras do Sr. Talles
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Andrade de Souza - Palavras da Sra. Evangelina Castilho Duarte - Palavras da Sra.
Andréa Abritta Garzon - Palavras do Sr. Luiz Carlos Rezende e Santos - Palavras do
Deputado  Federal  Arnaldo  Jordy  -  Palavras  da  Sra.  Fernanda  Alves  dos  Anjos  -
Palavras do Sr. Johan Lukasse - Palavras da Sra. Vanessa do Carmo - Palavras do
Presidente - Esclarecimentos sobre os Debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Durval Ângelo - João Leite - Liza Prado - Luzia Ferreira - Rogério Correia.

Abertura
O presidente (deputado Durval Ângelo) - 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
Enfrentamento  do  Tráfico  de  Pessoas  em  Minas  Gerais,  que  tem  os  seguintes
objetivos:  propiciar  o entendimento do tráfico de pessoas como uma violação dos
direitos humanos em suas diversas modalidades, com destaque para a exploração
sexual,  o  trabalho  escravo e  a  adoção  ilegal;  compartilhar  os  dados  relativos  ao
tráfico de pessoas, com vistas ao dimensionamento do fenômeno e à identificação de
públicos  vulneráveis  e  de  possíveis  rotas  de  operação  do  delito;  refletir  sobre  a
temática  a  partir  dos  desafios  decorrentes  da  realização  de  grandes  eventos  no
Brasil, particularmente a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016; e discutir
estratégias  e  ações  de  enfrentamento  do  tráfico  de  pessoas,  priorizando  a
mobilização e a sensibilização do poder público e da sociedade para a articulação de
uma rede que atue no enfrentamento desse fenômeno em Minas Gerais.

Composição da Mesa
O presidente -  A presidência convida a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras.

Evangelina Castilho Duarte, desembargadora, representando o presidente do Tribunal
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de  Justiça,  desembargador  Herculano  Rodrigues;  e  Andréa  Abritta  Garzon,
defensora-pública geral do Estado; os Exmos. Srs. deputado federal  Arnaldo Jordy,
presidente da CPI do Tráfico de Pessoas na Câmara dos Deputados; Talles Andrade
de  Souza,  coordenador  especial  de  prevenção  à  criminalidade  da  Secretaria  de
Estado de Defesa Social; Johan Lukasse, fundador de Jovens com uma Missão em
Belo  Horizonte;  e  Luiz  Carlos  Rezende  e  Santos,  juiz  auxiliar  da  presidência  do
Conselho Nacional de Justiça; e as Exmas. Sras. Vanessa do Carmo, coordenadora
do departamento de enfrentamento do tráfico de pessoas de Jovens com uma Missão
em Belo Horizonte; Fernanda Alves dos Anjos, diretora de justiça, classificação, títulos
e  qualificação da  Secretaria  Nacional  de  Justiça  do  Ministério  da  Justiça;  Marília
Guimarães, presidente do Comitê Coração Azul Rio; e deputadas Luzia Ferreira e
Liza Prado.

Registro de Presença
O presidente -  Registramos a presença do Sr.  Betinho Duarte,  representando a

Comissão Estadual da Verdade, e justificamos a ausência dos outros membros em
função de uma reunião  às 10h30min com o governador  Alberto  Pinto Coelho;  do
Exmo.  Sr.  juiz  José  Ricardo  Veras,  coordenador  do  programa Novos  Rumos,  do
Tribunal de Justiça; e da Sra. Simone Vera, representante do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais.

Palavras do Presidente
Convido  o  deputado  João  Leite,  companheiro,  presidente  da  Comissão  de

Segurança Pública desta Casa, para partilhar comigo a coordenação dos debates
nesta manhã.

Este tema é muito atual e aflige milhões de pessoas no mundo. Nos últimos tempos
tem havido uma sensibilidade maior em relação à denúncia e à fiscalização do tráfico
de pessoas. No que diz respeito a essa mobilização mundial, registro a postura da
ONU por ter lançado recentemente a Campanha Coração Azul, que visa a trabalhar a
prevenção e a fiscalização do tráfico de pessoas.

É um tema tão atual que eu, o João Leite e a deputada Liza Prado comentávamos
há  pouco  no  salão  a  situação  das  duzentas  e  poucas  meninas,  crianças  e
adolescentes na África, uma vergonha tão grande. Em nome de um fundamentalismo,
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usam da mentira e de falar em nome de Deus para promover uma atrocidade como
aquela.  O  mais  grave  é  que,  segundo  informações,  algumas  crianças  já  foram
vendidas ao valor equivalente a R$30,00 para outros países africanos. Vivemos uma
situação muito grave.

Quando  tratamos  dessa tríplice  modalidade  de  tráfico  de  pessoas  -  exploração
sexual, trabalho escravo e adoção ilegal -, lembro quantas e quantas vezes eu e o
deputado João Leite,  na Comissão de Direitos Humanos, nesses 20 anos em que
estamos aqui, deparamo-nos com o trabalho escravo em carvoarias, na atuação de
boias-frias, na exploração sexual de crianças e adolescentes e em outras mazelas.

Como abordamos na Comissão de Direitos Humanos recentemente, há exploração
do trabalho na atividade de corte de pedras envolvendo crianças e adolescentes - que
estão tendo sua infância ceifada de alguma forma - em Alpinópolis, em Ouro Preto.

Imaginamos que essas coisas estão distantes, mas, no ano passado, num grupo
estadual de combate ao trabalho escravo, houve a denúncia de que em Monsenhor
Paulo, no Sul de Minas, na região de Varginha, há a ocorrência de trabalho escravo
em  empresas  agrícolas  de  exportação de café.  Um fazendeiro  está  preso desde
outubro  porque  uma das  pessoas  submetidas  a  esse  trabalho  foi  sequestrada  e
barbaramente assassinada.

Em novembro do ano passado,  a Comissão de Direitos Humanos recebeu uma
denúncia,  num debate público com quase mil  pessoas,  da ocorrência  de trabalho
escravo na mineração Anglo American, em Conceição do Mato Dentro. Mais do que
depressa encaminhamos a denúncia para o Ministério Público do Trabalho e para a
Polícia  Federal.  No  ano  passado,  uma fiscalização  comprovou  que  trabalhadores
haitianos  eram  submetidos  ao  trabalho  escravo  em  empresas  terceirizadas,
localizadas naquela cidade.

E,  continuando  as  denúncias,  neste  ano,  há  um  mês,  nessa  mesma  cidade,
Conceição do Mato Dentro, foi comprovado pelo Ministério Público do Trabalho que
trabalhadores nordestinos brasileiros estavam submetidos a uma jornada de trabalho
de 17 a 18 horas. Vemos que isso não está tão longe quanto imaginamos.

O deputado João Leite, num debate, publicou os dados das copas realizadas na
Alemanha e na África do Sul, onde a exploração sexual aumentou significativamente
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o tráfico de pessoas: quase 50 mil na Alemanha e três vezes mais na África do Sul. E
teremos  aqui  uma  Copa  do  Mundo.  Este  debate  está,  de  alguma  forma,  se
preparando  para  que  possamos  nos  prevenir  porque  a  função  da  sociedade  é
fundamental. Como nos dizia Clemenceau: “A guerra é muito dura, muito cruel, para
ser tratada só por generais”.

A luta na defesa dos direitos, essa luta na defesa da dignidade da pessoa humana,
que é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º da
nossa Constituição Federal, não pode ser feita só pela Polícia Rodoviária Federal,
pela Polícia Federal, pelos Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho, ela
tem  que  ser  feita  por  toda  a  sociedade.  As  organizações,  principalmente  as  da
sociedade,  têm  que  estar  atentas  para  a  denúncia  e  para  a  fiscalização  das
ocorrências de tráfico de pessoas.

Vemos, em boa hora, que se unem aqui as Comissões de Direitos Humanos e de
Segurança Pública da Assembleia, bem como toda a Assembleia Legislativa, para
debatermos essa questão.  Transmitiremos essa discussão para  todo o Estado de
Minas  a  fim  de  criarmos  formas  de  organizar  e  de  preparar  a  sociedade  para
enfrentar a questão do tráfico de pessoas.

O tema tem uma importância tão grande que a própria CNBB, Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil, que realiza campanhas da fraternidade desde 1964, dedicou a
campanha da fraternidade deste ano à questão do tráfico de pessoas, como forma de
mobilizar e de organizar a sociedade neste momento especial que teremos, que será
a Copa do Mundo.

Deixaria, talvez, como palavra final, os dois grandes desafios que temos hoje. Duas
leis tramitam no Congresso Nacional a passos de tartaruga, e esperamos que este
nosso  encontro  possa  deixar  manifesta  uma  convocação  da  sociedade  para  se
mobilizar pela aprovação delas: uma considera crimes hediondos o tráfico de pessoas
e a submissão de uma pessoa ao trabalho escravo, e a outra expropria na área rural
terras onde for identificado trabalho escravo, para fins de reforma agrária.

A bancada ruralista tem se unido no Congresso Nacional  -  e  já  tem uma força
significativa - com bancadas conservadoras no sentido de impedir que essas duas
leis sejam votadas. Portanto, nosso dever de casa hoje é conseguir que elas sejam
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aprovadas no Congresso Nacional.  Esse é o nosso desafio.  Lembro que a lei  do
trabalho  escravo  é  antiga  e  já  foi  aprovada  em  todas  as  comissões,  sem  ser,
entretanto,  colocada  em  pauta  no  Plenário.  Digo  a  vocês  que  só  teríamos  uma
solução no campo em relação ao tráfico de pessoas com essa medida da destinação
da  terra,  como é  feito  hoje  com  os  bens  dos  traficantes,  pois  a  única  forma de
conseguir  algum resultado é atingir  o lado financeiro, o capital,  ou seja, é preciso
descapitalizar aqueles que submetem pessoas ao trabalho escravo.

Execução do Hino Nacional
O  presidente  -  Convidamos  todos  os  presentes  para,  de  pé,  ouvirem  o  Hino

Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O presidente - A presidência esclarece que, após as exposições, abriremos espaço

para 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.  Os  que  desejarem  fazer  sua  intervenção  oralmente  devem
especificar  isso  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,
abrir o  link com o formulário de participação e enviar a sua contribuição. Todos que
estão na mesa farão uso da palavra.

Os participantes deste ciclo de debates receberam este caderno com um CD, em
que constam ações da Assembleia, como o relatório da CPI da Prostituição Infantil no
Norte de Minas, em 1996 - fui o relator dessa CPI, presidida pelo deputado Miguel
Martini  -;  o  relatório  da  CPI  de  2002,  que  tratou  do  tema em  todo  o  Estado;  a
legislação e informações importantes sobre o tráfico de pessoas. Pedimos a todos
que  tenham  a  curiosidade  de  acessar  o  CD,  que  contém  informações
importantíssimas  da  luta,  da  denúncia,  da  defesa  e  da  proteção  de  pessoas
submetidas a esse tipo de dominação e escravidão.
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Palavras do Sr. Talles Andrade de Souza
Bom dia,  senhores  e senhoras presentes no auditório.  Na pessoa do deputado

Durval  Ângelo,  cumprimento  todas  as  autoridades  integrantes  desta  Mesa.
Inicialmente é importante agradecer o convite e também a iniciativa. A Assembleia
Legislativa tem se mostrado uma parceira muito estratégica e atuante nessa temática.
Se não me engano,  é  o quarto evento realizado nos  últimos meses para discutir
tráfico de pessoas. É fundamental trazer essa pauta, conversar sobre esse crime tão
hediondo  que  infelizmente  ainda  é  bem  real.  Ainda  fazemos  a  leitura  do  tráfico
tomando como referência aqueles navios negreiros trazendo escravos da África, com
pessoas acorrentadas. Hoje, porém, o tráfico assumiu novas modalidades, atualizou-
se,  se globalizou e intensificou.  É preciso discutir  essa temática,  qualificar nossos
olhares, nossa compreensão e as estratégias de atuação para o enfrentamento desse
fenômeno.

O tráfico em si será melhor abordado por outros atores, mas, como é a primeira
fala, acho importante trazer alguns pontos básicos sobre o fenômeno do tráfico de
pessoas. O que é tráfico de pessoas? É importante definir alguns elementos básicos
que o tipificam. A ação do tráfico de pessoas envolve três elementos: um ato, um
meio e uma finalidade. O ato pode ser o recrutamento, o transporte, a transferência
de pessoas, o alojamento, o acolhimento. O autor do tráfico não tem necessariamente
que executar todos esses atos, basta apenas um para tipificá-lo. Para além do ato, é
preciso dar atenção também à forma como esse ato acontece. Pode ser por ameaça,
força, coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade; pode ser aproveitando-se
de uma situação de vulnerabilidade da vítima;  por  pagamento  de  benefícios  para
obter  o  consentimento.  É  fundamental  destacar  que o  consentimento  da  vítima é
irrelevante,  justamente  por  esses  meios.  Independe  se  a  vítima  aceitou  ser
transportada, se estava consciente de que estava indo para outro país no exercício
legal da migração, pois, quando chega a esse outro local e é enganada, explorada
laboral ou sexualmente, o seu consentimento é irrelevante para a definição do tráfico
de pessoas. E a finalidade é a exploração. Esses três elementos compõem o tráfico
de pessoas.

A modalidade que mais presenciamos e que desejo destacar é a exploração da
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prostituição. Nesse aspecto, a temática do tráfico de pessoas tem alguns desafios e
dilemas e também requer alguns cuidados. É fundamental diferenciar o exercício da
prostituição  do  da  exploração  laboral  da  prostituição  e  da  exploração  sexual.  O
exercício da prostituição não é um crime, uma atividade ilegal. Assim sendo, sob a
ótica e a perspectiva do enfrentamento ao tráfico de pessoas, precisamos ter cuidado
de não criminalizar ou limitar direitos inerentes ao exercício da prostituição. Esse é
um desafio da política de enfrentamento ao tráfico de pessoas.

O nosso dever é conseguir  proteger  direitos, e não infringir  direitos. Esse é um
grande desafio. A modalidade do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e
laboral  da  prostituição  é  uma  realidade.  A exploração  desse  tipo  de  trabalho  é
considerada tráfico análogo ao tráfico de pessoas para escravidão. Aliás, o deputado
Durval  Ângelo  citou  uma série  de  exemplos  para  demonstrar  isso.  Hoje  existe  o
tráfico de pessoas para fins de exploração laboral, que muitas vezes se configura
numa jornada exaustiva ou no desrespeito às leis trabalhistas. Essa é uma pauta que
será melhor trabalhada e mais aprofundada pelo Marcelo, do Ministério do Trabalho e
Emprego, no período da tarde.

As  pautas  abordadas  serão  as  seguintes:  remoção  de  órgãos,  adoção  ilegal,
casamento  servil,  práticas  de  atividades  criminosas,  mendicância  e  servidão
doméstica. Para cada uma dessas modalidades, existe um perfil traçado de acordo
com  as  vulnerabilidades  sociais  e  com  as  diferentes  violações  de  direitos  que
precisam ser protegidos e restaurados.

Diante  de toda essa complexidade,  desde o segundo semestre de 2011,  Minas
Gerais,  por  meio  da  Seds  e  da  Coordenadoria  Especial  de  Prevenção  à
Criminalidade, que já  desenvolve outras ações de prevenção à criminalidade,  e a
partir de um convênio federal com a Secretaria Nacional de Justiça, inicia, de forma
institucional, a Política Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Até então
havia em Minas uma série de ações ricas e importantes, que eram desenvolvidas
pelas instituições, porém de forma isolada, fragmentada e às vezes até sobreposta,
sem  sinergia  para  atuação.  Antes  de  iniciarmos  essa  política,  visitamos  as
instituições.  Aliás,  a  Polícia  Rodoviária  Federal  possui  trabalhos  belíssimos  de
enfrentamento ao tráfico de pessoas, assim como o Tribunal de Justiça, os Ministérios
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Públicos  estadual  e  federal,  a  Polícia  Federal,  a  Polícia  Civil,  principalmente  no
âmbito  da  delegacia  de  desaparecidos,  a  Polícia  Militar  e  outras  secretarias  de
Estado, no âmbito das políticas de proteção. Essa série de instituições, de alguma
forma,  enfrenta  as  modalidades  do  tráfico  de  pessoas,  mas  sem  a  necessária
sinergia,  isto é,  sem alinhamento conceitual  e sem compartilhamento eficiente de
informações.  Concluindo,  é  preciso  que  haja  uma  política  que  consiga  trazer
sistematicidade ao enfrentamento desse fenômeno. Esse é o grande desafio que se
iniciou de forma mais consistente a partir de 2011, no âmbito da Seds.

Agora gostaria de falar  um pouco sobre as ações que estão sendo realizadas a
partir da institucionalização dessa política de enfrentamento do tráfico de pessoas, e
essa  metodologia  também  é  desenvolvida  em  outros  estados,  já  que  o  governo
federal instituiu uma política nacional, que busca fomentar o enfrentamento ao tráfico
de pessoas em outros estados. Foi fundamental que Minas comprasse essa agenda
porque  é  um  fenômeno  que  não  respeita  fronteiras,  muito  pelo  contrário.  Temos
vivenciado casos tanto internacionais quanto interestaduais e intermunicipais. Então é
fundamental  que  seja  feito  um diálogo entre  todos  os  estados  para  fortalecer  as
estratégias de enfrentamento, porque a discussão desse problema faz parte de uma
política de âmbito nacional.

Entrando nessa metodologia - lógico que, quando começamos a desenvolvê-la, já
há um norte -, ressalto que começamos a assimilar as especifidades do modelo de
Minas. Hoje em dia, o que já é realidade? Na Seds, existe uma diretoria que abriga o
Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Por meio dela, implantamos o
Núcleo  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas,  que  está  sediado  no  Edifício
Bemge, na Praça Sete, no 12º andar, e conta com uma equipe multidisciplinar. Essa
equipe é competente para realizar ações de atendimento às vítimas e aos familiares e
capacitações. Já capacitamos em torno de 4.500 pessoas em uma rede de proteção
social e no sistema de defesa social também. Houve a capacitação de conselheiros
tutelares, dos que trabalham com políticas de enfrentamento da violência contra a
mulher, em parceria com a Coordenadoria Especial de Políticas para Mulheres, de
sargentos da Polícia Militar, de peritos e médicos-legistas da Polícia Civil; enfim, há
várias  ações sendo realizadas para capacitar  as  pessoas envolvidas.  Há também
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divulgação de material de informação, que é fundamental para esse processo. Temos
também um Comitê Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Esse é
um eixo estratégico da política de enfrentamento do tráfico de pessoas, que se tem
consolidado cada vez mais  no  Estado.  Atualmente  23  instituições compõem esse
comitê. São instituições do sistema de justiça criminal, do sistema de defesa social e
também das secretarias estaduais.

Aqui quero fazer um destaque e pedir a colaboração de todos, porque finalizamos
um decreto,  que será publicado ainda no final  do mês de maio,  para o início de
participação da sociedade civil no âmbito do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de
pessoas. Serão cinco integrantes da sociedade civil, um representante de órgãos de
classe e um representante de universidades que passarão a compor esse comitê.
Esse edital será divulgado no site da Seds. O próprio deputado João Leite, em uma
das suas últimas participações no comitê, também se comprometeu a divulgar esse
edital no site da Assembleia. Então, é muito importante que haja a divulgação desse
edital para que entidades que participam dessa temática, de alguma forma, possam
integrar esse comitê e ampliar  a participação,  os olhares e a descentralização de
ações no âmbito do Estado de Minas Gerais. Conto com a participação de todos na
divulgação desse edital.

Temos ainda, como um dos eixos de atuação que está em fase de planejamento a
implantação,  um  posto  avançado  de  atendimento  humanizado  ao  migrante  no
Aeroporto Internacional Tancredo Neves. São três eixos de atuação fundamentais da
política de enfrentamento do tráfico de pessoas. É fundamental dizer que, ao longo
dos  últimos  anos,  essas  ações  têm  se  fortalecido  e  que,  de  alguma forma,  vão
qualificar essa política, não só pensando na Copa do Mundo, mas também em uma
violência que ultrapassa grandes eventos. É importante consolidarmos políticas não
pensando em eventos especiais, mas em políticas que fiquem, enraízem e se tornem
uma prática cotidiana no âmbito de atuação de todas essas instituições.

Trago  alguns  números.  Desde  o  ano  passado,  o  Núcleo  de  Enfrentamento  ao
Tráfico  de  Pessoas  acompanhou  42  casos.  Há  indícios  de  tráfico  de  pessoas.
Tivemos 12 casos estaduais. Esses 42 casos envolveram 374 pessoas. Em alguns
casos,  especialmente  de  exploração  laboral,  identificamos  um  número  maior  de
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pessoas.  Tivemos  casos  de  adoção  ilegal,  exploração  sexual,  casamento  servil,
denúncia  de  venda  de  crianças,  enfim,  são  todos  casos  que  demandam
peculiaridades no acolhimento dessas pessoas.

Ressalto  a  importância  do  Núcleo  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas.
Quando  essas  vítimas  ou  familiares  acessam  essa  política,  algum  direito  foi,  de
alguma  forma,  violado.  Não  basta  a  repressão  do  crime,  é  preciso  evitar  uma
revitimização,  uma  propagação  daquela  violência.  As  vítimas  trazem  diferentes
demandas.

É preciso escutar e acolher essas demandas, compreender os direitos violados e
buscar a articulação de uma rede de proteção, seja da saúde, seja da assistência
social.  Às vezes a pessoa precisa retirar  um documento ou acessar o sistema de
justiça criminal,  a Polícia Federal e a Polícia Civil.  Para isso, a vítima precisa ser
acolhida. O núcleo faz esse acolhimento e articulação para que a vítima, ou seus
familiares, acesse os seus direitos. Muitas vezes a demanda será atendida por uma
outra instituição da rede. O núcleo faz essa articulação da rede e contribui para que
as vítimas acessem os seus direitos. É importante destacar esse papel de articulação
de rede.

É também importante essa sensibilização da rede para que, quando for atender
casos  de  pessoas  vítimas  de  tráfico,  faça  esse  encaminhamento  ao  Núcleo  de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O núcleo também tem como grande papel a
congregação  dessas  informações,  para  que  o  Ministério  Público,  o  Tribunal  de
Justiça, o Ministério do Trabalho e Emprego e as instituições que compõem essa rede
tenham  um  olhar  sistêmico  sobre  essa  violência  no  Estado  de  Minas  Gerais.  É
importante saber se aquela intervenção administrativa do Ministério  do Trabalho e
Emprego virou inquérito policial, se os inquéritos policiais geraram denúncia, se, com
essas denúncias, houve condenação e em quais tipos penais essa condenação foi
enquadrada.

Enquanto  rede,  precisamos  contar  com  uma  leitura  sistêmica  do  fenômeno  do
tráfico de pessoas. Para isso, de alguma forma, temos de compartilhar e fazer com
que  circulem  essas  informações  sobre  as  modalidades  e  casos  atendidos.  Quais
foram as principais vulnerabilidades e violações de direitos encontrados? Qual é a
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rede de proteção mais importante e mais necessária, que precisamos fortalecer e das
quais  precisamos  estar  mais  próximos?  A partir  dos  casos  e  da  circulação  de
informações,  conseguiremos  ter  uma  leitura  mais  consistente  do  fenômeno,
principalmente  em Minas Gerais.  Também enfrentamos  dificuldades  em relação à
tipificação  penal,  que  é  ainda  frágil  e  dispersa.  As  concepções  conceituais  e  o
entendimento  ainda  não  são  muito  consolidados,  e,  muitas  vezes,  dispomos  de
números fantasiosos sobre tráfico de pessoas.

Li algumas reportagens, estudos e pesquisas, que informavam, tanto na Copa do
Mundo na África  quanto  na  Copa  do  Mundo  da  Alemanha  e  nas  Olimpíadas  do
Canadá, os mesmos números de expectativa de pessoas traficadas, mas, depois, as
autoridades competentes não identificaram e validaram aqueles números. É preciso
realizar uma política consistente, séria, sem alarme e não pautada em cogitações e
em  números  sensacionalistas.  Temos  de  tomar  esse  cuidado.  As  ações  de
enfrentamento e de conscientização são fundamentais  para esse processo e para
que possamos atuar em rede.

Há importantes portas de entrada: o Ministério do Trabalho, a Polícia Civil, a Polícia
Federal,  a Defensoria Pública, o Cras e os centros de prevenção à criminalidade,
onde são executados os programas Fica Vivo, de mediação de conflitos, de penas
alternativas  e  de  egressos  do  sistema  prisional.  Trabalhamos  em  aglomerados
sociais, onde, muitas vezes, os técnicos capacitados identificam situações que podem
conter indícios de tráfico de pessoas. Eles comunicam essas situações ao Núcleo de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A própria Jocum já fez um encaminhamento ao
núcleo, que passa a agregar essas informações para fazer com que a rede tenha
uma leitura sistêmica do fenômeno do tráfico de pessoas.

Para finalizar, gostaria de elencar algumas ações que já estão sendo realizadas,
além  dessas  que  já  mencionei,  que,  de  alguma  forma,  contribuirão  com  o
enfrentamento do tráfico de pessoas não apenas em um grande evento, como a Copa
do  Mundo,  mas também  no decorrer  da  atuação dessa política:  capacitações  de
sensibilização de redes especializadas de enfrentamento da violência contra a mulher
e  de  proteção  da  criança  e  do  adolescente,  especialmente  por  meio  do  Comitê
Mineiro de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente nos Grandes Eventos. Há
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um comitê que pensa na proteção de crianças e adolescentes em grandes eventos.
Compomos esse comitê e levamos a temática do tráfico de pessoas para dentro

dele, assim como compomos o Comitê de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher
e também levamos essa temática a ele. Temos parcerias com a Polícia Militar e com a
Polícia Civil para capacitação de sargentos, médicos-legistas, e também compomos
espaços colegiados. Um outro comitê importante que compomos é o Comitê Gestor
Estadual  de  Políticas  de  Erradicação  do  Sub-Registro  Civil  de  Nascimento  e
ampliação do acesso à documentação básica. Participamos de oficinas de promoção
de trabalho decente nos grandes eventos, participamos da Conferência Municipal de
Imigração e Refúgio,  que,  aliás,  foi  coordenada pela Prefeitura Municipal  de Belo
Horizonte, fazendo um link à comissão nacional.

Quero destacar o início de uma pesquisa que está sendo realizada em parceria com
a Secretaria Nacional de Justiça, cuja licitação foi vencida pela Universidade Federal
de Uberlândia. Não sei se a professora e pesquisadora Flávia Teixeira está presente,
mas será a nossa parceira na realização dessa pesquisa. Ela vai fazer uma série de
visitas, de entrevistas às instituições do sistema de justiça criminal,  às secretarias
estaduais, aos sistemas de defesa, enfim, vai fazer uma pesquisa aprofundada sobre
mídias, trabalhos, sobre como o fenômeno do tráfico de pessoas acontece em Minas
Gerais. Tenho certeza de que essa pesquisa vai contribuir muito para nortear essa
política estadual  de enfrentamento do tráfico de pessoas,  para que tenhamos um
diagnóstico  mais  qualificado  que  paute  não  só  a  atuação  do  programa  de
enfrentamento do tráfico, mas também de todas as instituições, ou seja, quais são os
locais,  as  principais  modalidades,  as  regiões  mais  afetadas,  as  vulnerabilidades
sociais. A partir dessa pesquisa, teremos uma leitura mais qualificada.

De uma forma breve,  deixo aqui  as  contribuições e as ações  que já  estão em
andamento. É importante deixar claro que muitos esforços têm sido feitos. Por meio
desse programa, esperamos integrar e contribuir para a consolidação de uma rede de
enfrentamento do tráfico de pessoas no Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputado.

O presidente - Obrigado, Talles, por sua participação. Antes de ouvir o relator da
CPI, vamos passar a palavra para algumas autoridades da Mesa fazerem uma breve
saudação. Assim, elas terão a liberdade de ficar na Mesa ou de sair, caso tenham
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outro compromisso. Somos muito gratos por essa presença. Dentro daquela lógica
que disse no início, essa é uma luta da sociedade. É muito importante a presença dos
representantes dos poderes públicos.

Palavras da Sra. Evangelina Castilho Duarte
Bom dia a todos. Cumprimento o deputado Durval Ângelo e o deputado João Leite

pela  realização  deste  evento.  Considero  de  extrema importância  a  discussão  de
tráfico de pessoas num momento tão crítico para o mundo. Como disse o deputado,
na Nigéria, está acontecendo um sequestro coletivo de 200 crianças com finalidades
desconhecidas. É um tema de estudo sociológico com o objetivo de descobrir a razão
desse sequestro,  que não pode ser  apenas para  chocar  o  mundo,  deve ter  uma
finalidade oculta.

Acho  de  extrema importância  a  presença  do  Tribunal  de  Justiça  neste  evento.
Existe  no  tribunal  o  Comitê  de  Combate  à  Violência  Doméstica,  que  estou
superintendendo, e que deve, com muita força e vontade, interagir no combate ao
tráfico  de  pessoas.  As  duas  questões  são  muito  ligadas,  são  violências  contra
pessoas  e  violação  de  direitos  humanos.  Então,  o  Tribunal  de  Justiça  agradece
profundamente  o  convite  e  nos  colocamos  à  disposição  da  Assembleia  para
discussões a respeito desses temas. Obrigada.

Palavras da Sra. Andréa Abritta Garzon
Bom dia a todos e a todas. Parabenizo a Assembleia nas pessoas dos queridos

deputados Durval Ângelo e João Leite, de quem tenho a honra de ser amiga, porque
sempre trazem a esta Casa, que é a Casa do povo, debates frutíferos, instigantes e
atuais, envolvendo questões relativas à violência contra a mulher, às drogas e aos
direitos humanos. Muito se debate nesta Casa sobre as populações invisíveis, como
a população carcerária, e agora, sobre o tráfico de pessoas.

Enquanto  ouvia  a  belíssima  exposição  do  colega  Dr.  Talles,  refletia  sobre  a
atualidade de um tema tão antigo. Recentemente, recebeu o Oscar o filme 12 anos
de escravidão. As pessoas assistem a esse filme e pensam: “Meu Deus, século XIX,
que horror!  Como se pode pegar  um homem livre,  subtrai-lo  da própria história  e
reduzi-lo à escravidão?”. As pessoas saem do cinema absolutamente emocionadas e
chocadas com aquela história. Se pararmos para fazer uma reflexão e buscar nas
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locadoras um filme não tão conhecido, que trata de uma história real, denominado
Tráfico humano, vamos ver ali a história que acontece hoje: mulheres sendo aliciadas,
enganadas. Algumas, conforme disse o Talles, aceitam convites em busca de uma
vida melhor,  exatamente como aconteceu em  12 anos de escravidão.  A pessoa é
enganada, iludida, acha que vai encontrar uma vida melhor.

Alguns  pontos  me  impressionam  nesse  tema.  O  cartaz  colocado  aqui  é
absolutamente  chocante,  ou  seja,  uma  criança  amarrada,  com  a  fisionomia
visivelmente apavorada. Se vocês assistirem ao filme Tráfico humano, vão ver toda a
estrutura que envolve esse tipo de delito, com o sequestro de uma menininha.

E os pontos que me causam perplexidade são a invisibilidade das vítimas, a cifra
negra que esse tipo de crime propicia para as estatísticas, porque, assim como o
estupro, o aborto e a violência doméstica, muitas vezes, como no filme Doze anos de
escravidão, a vítima se submete a uma escravidão tão severa que não é ouvida. Isto
é, ainda que elas falem, as pessoas que estão ao redor não se importam. Isso é
absolutamente  instigante.  O  filme,  em  que  pese  relatar  uma  história  do  século
passado,  é  absolutamente  atual  e  deixa  isso  muito  claro.  As  pessoas  ficam  tão
invisíveis  que  não  são  ouvidas  ou  não são  colocadas  frente  a  instrumentos  que
disponibilizem a denúncia e acabam sendo mortas pela própria estrutura do crime
ainda em cativeiro. As estatísticas demonstram que, em regra, são crianças e jovens
na faixa de 10 a 29 anos, e a grande concentração é entre 10 e 19 anos.

O absolutamente chocante é que, de repente, nós, brasileiros, latinos, dos países
que ficam abaixo dos Estados Unidos,  olhamos para a Suíça,  para a Holanda,  e
pensamos “nossa, que espetáculo, que beleza, que limpeza, que cultura, que povo
avançado”. E é para esses países, com alto índice de desenvolvimento e uma miséria
que não se vê, que vão esses brasileiros. A Suíça e a Holanda, por exemplo, que são,
para nós, exemplos de civilidade, de avanço e de riqueza, também são locais para
onde,  em  regra,  vão as  vítimas.  Em  geral,  são aliciadas  por  mulheres.  Segundo
informações do Ministério Público e da Polícia Federal,  são aliciadas por pessoas
acima de qualquer suspeita. São pessoas bonitas, cheirosas, que chegam com um
discurso de sedução para as vítimas, que passam a ser absolutamente invisíveis.

Na condição de defensora pública, só tenho a agradecer e a elogiar a oportunidade
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deste debate. Que nós, do sistema de justiça, incluindo o Executivo, o Legislativo e o
Judiciário, polícias e Defensoria Pública, possamos, no século XXI, encontrar uma
forma de descortinar, de dar visibilidade a esse crime que, em regra, é invisível e
silencioso. Deixo meu agradecimento à Assembleia. Obrigada.

O  presidente  -  Com  a  palavra,  o  juiz  Luiz  Carlos  Rezende  e  Santos,  nosso
companheiro e amigo na luta das Apacs.

Palavras do Sr. Luiz Carlos Rezende e Santos
Muito obrigado, deputado Durval Ângelo, senhoras e senhores. Bom dia a todos. A

minha  palavra  inicial  é  apenas  de  saudação,  de  gratidão  por  estar  aqui
compartilhando esta Mesa com V. Exas. e com tantas pessoas comprometidas com
uma causa que, outrora, ficava entregue à invisibilidade.

À tarde,  às  14  horas,  terei  a  oportunidade de desenvolver  algum raciocínio em
relação ao tema no Conselho Nacional de Justiça, compartilhar algumas das nossas
angústias e alguns dos nossos desejos, a fim de construirmos algo ainda maior em
termos  de  aparelhamento  da  Justiça  e  identificarmos  esses  casos,  sobretudo  as
soluções apontadas e os riscos que corremos.

Gostaria que todos se sentissem felizes por estar aqui, como eu, e que durante os
trabalhos seja proveitosa a nossa troca de informações para a construção dessas
ideias, nosso objetivo maior deste encontro nesta Assembleia. Muito obrigado.

O presidente - Com a palavra, o deputado federal Arnaldo Jordy. Deputado, muito
obrigado pela presença.

Palavras do Deputado Federal Arnaldo Jordy
Bom dia a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar os membros da Mesa e as

autoridades  por  intermédio  dos  deputados  Durval  Ângelo  e  João  Leite  e  das
deputadas Liza Prado e Luzia Ferreira. Sinto-me muito honrado de poder participar
deste debate e dividir com vocês algumas reflexões sobre esse tema. Cumprimento
ainda todas as instituições aqui representadas, juízes, desembargadores, defensores
públicos e agentes do Estado.

Como estou absolutamente contemplado pelo que ouvi  dos meus antecessores,
queria  apenas  dividir  algumas  reflexões  que  têm  incomodado  a  Câmara  dos
Deputados, pelo menos os membros que trabalham nessa CPI, que daqui a 15 ou 20
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dias vai concluir os seus trabalhos. Será elaborado um relatório que reputo bastante
expressivo  do  ponto  de  vista  de  tudo  o  que  recolhemos  em um  ano  e  meio  de
trabalho. A CPI percorreu o Brasil de ponta a ponta, de Porto Velho a Porto Alegre, da
fronteira  do  Amapá,  no  Oiapoque,  à  fronteira  com o  Uruguai,  no  extremo sul  de
Uruguaiana, debatendo e ouvindo a sociedade, recolhendo denúncias e depoimentos,
conversando com várias  instituições,  organizações e  estudiosos do  assunto.  Com
todas  essas  experiências  e  reflexões,  acho  que  vai  ser  elaborado  um  relatório
bastante rico.

Trarei algumas provocações para o debate. Primeiro, essa questão do tráfico de
pessoas não está dissociada do modelo de sociedade em que vivemos. Estava aqui
ouvindo  e  refletindo  que,  semana  passada,  no  meu  Estado  do  Pará,  houve  o
julgamento de um empresário rural, o Delsão, condenado a 12 anos de prisão por ter
sido mandante do crime de execução de um trabalhador rural, o Dezinho, ocorrido há
14 anos.  Esse cidadão se sentou no banco dos réus  em julgamento  ocorrido  na
semana passada, 14 anos depois do crime. O Dezinho foi assassinado, como tantos
outros também o foram, porque denunciou o trabalho escravo em uma das fazendas
desse cidadão.  Trabalhadores sequestrados no Maranhão e em outras regiões do
interior do Pará foram levados para trabalhar na fazenda desse empresário rural.

Segundo o último relatório da CPPT, nos últimos 20 anos ocorreram 1.636 mortes
com a mesma característica,  e apenas 22 mandantes se sentaram no banco dos
réus. Essa questão do trabalho escravo envolve pessoas que foram sequestradas,
pelo grau de vulnerabilidade em que vivem, e atraídas por uma promessa simples:
uma oportunidade de trabalho por um salário vil.  E acabam sendo resgatadas por
uma  diligência  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  por  conta  de  outra  denúncia
qualquer sobre estarem sendo aviltados os seus direitos fundamentais. Isso é algo
recorrente, banalizado na sociedade em que vivemos.

O  que  aconteceu  a  essas  meninas  na  Nigéria  -  e  ainda  bem  que  está
escandalizando o mundo - é o mesmo que ocorre a milhares de outras que padecem
da mesma realidade, no mais absoluto anonimato. Ninguém, absolutamente ninguém
se importa, porque são coisas tidas como normais. É evidente que isso não tem nada
de normal, pode até ser comum em algumas regiões, em algumas situações, mas
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não pode ser aceito como algo normal. Felizmente o caso dessas meninas da Nigéria
está tendo a repercussão que todos sabem. Mas ainda é uma exceção à regra, como
no  caso  do  trabalho  análogo  a  escravo  praticado  no  Brasil,  em  especial,  na
Amazônia.

Gostaria  de  repetir  a  questão relativa  aos direitos  fundamentais  da  pessoa.  Os
direitos humanos no Brasil ainda são subvalorizados. A sociedade, o Estado brasileiro
mobiliza-se muito mais para combater os crimes de natureza material do que para
combater aqueles que atentam contra o bem jurídico mais valioso da sociedade, pelo
menos  no  conceito,  que  é  a  vida  humana.  Portanto,  esse  debate  envolve  uma
natureza ideológica que não será resolvida de hoje para amanhã. É preciso que todos
nós entendamos que esse é um processo dificílimo porque atenta contra um dos
pilares do modelo de sociedade estabelecida, que é valorizar  o crime,  valorizar  o
patrimônio, o bem material em detrimento dos direitos humanos. É muito mais fácil
mobilizar um agente do Estado para recuperar um carro importado de alguém que foi
roubado que atender uma mãe pobre, desesperada, com uma criança de 13 anos nos
braços  que  foi  estuprada,  que  está  grávida,  muitas  vezes,  até  de  um  familiar.
Infelizmente. Há delegado de polícia, no meu estado - e claro que é exceção -, que
considera que esse não é um problema de polícia e deve ser resolvido com o rapaz, e
pode ser que até ele ajude de alguma forma. É por isso que, em pleno século XXI,
neste ano de 2014, ainda não há estatística, ainda não existe um sistema nacional
que  quantifique  esses  crimes,  porque  isso  nunca  foi  aferido,  isso  nunca  teve
importância,  essas  coisas  banalizaram-se  de  tal  forma  que  são  consideradas
normais,  comuns.  As  pessoas  me  perguntam  quais  são  as  estatísticas,  ao  que
respondo: não sei, não as tenho, os números são muito variados. Há uma estatística
da  ONU  mais  geral,  global,  que  aponta  uma  movimentação  de  mais  de
US$30.000.000.000,00 por ano, vitimando aproximadamente 10 milhões de pessoas
no referido período no mundo inteiro. Mas, no Brasil, nós não temos isso. Agora é que
os  núcleos  de  enfrentamento  do  tráfico  de  pessoas  estão  se  consolidando  nos
estados. Acho que quase todos os estados já os têm hoje; há quatro anos, existiam
apenas sete.

Hoje praticamente todos os estados já contam com uma mobilização da sociedade
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de forma um pouco mais contundente em relação a isso. E o que se verifica é a
coisificação da dignidade humana; tudo vira mercadoria; tudo tem um preço e atende
a um mercado. E esse mercado é composto por mulheres vítimas de tráfico para fins
de prostituição,  por  crianças  e jovens  que recebem a proposta  sedutora  e  quase
irresistível de serem contratados como modelos no Brasil ou no exterior, a partir de
um concurso de  miss de colégio.  Isso ocorre inclusive aqui,  no Estado de Minas
Gerais, e no interior de São Paulo. Há meninas que ganharam concurso no colégio -
coisa muito comum - e foram terminar em Durban, na prostituição de luxo. E aparece
uma agência que não tem personalidade jurídica nenhuma, que promete contratos
milionários, fama, empoderamento, sucesso, dinheiro... E não existe nada disso.

Muitas vezes, essa proposta se apresenta para a família como o bilhete premiado, a
salvação da lavoura. Da mesma forma, nas escolinhas de futebol. Aliás, a Portuguesa
santista foi condenada no ano passado pela Justiça paulista, porque o terceiro olheiro
conseguiu capturar meninos nos Estados do Pará e Maranhão, para irem a São Paulo
tornarem-se, quem sabe, um convocado pelo Felipão um dia, um astro do futebol,
também com contratos milionários, Ferrari na porta, em capa de jornal. De novo essa
proposta se apresenta como algo sedutor, irrecusável, o bilhete premiado para um
jovem que está quase passando fome com sua família. Acabam em São Paulo, fora
da escola, longe da família, sem grupo social algum, comendo ração e sendo vítima
de estupro, de abuso sexual. E 1 ou 2 desses 12 estão desaparecidos até hoje, talvez
traficados para fora, sacrificados para fins do mercado de órgãos ou outra situação
qualquer.

Um traço comum em tudo isso: de tudo que vimos na CPI nesse ano e meio, 100%
dos casos são pessoas absolutamente vulneráveis do ponto de vista econômico e de
outras  vulnerabilidades.  Não há uma exceção à regra.  Quase todas são pessoas
absolutamente pobres, vulneráveis, com desajuste familiar, baixa escolaridade, sem
renda; enfim, esse desenho é comum. As vítimas, portanto, de tráfico de pessoas no
Brasil têm endereço, perfil, nome, digital. Não é uma coisa não identificada. O perfil é
absolutamente simétrico em quase todos os casos. É a menina de Salvador que foi
vítima da Operação Salamanca, na Espanha. Foi resgatada em trabalho da Polícia
Federal brasileira com a Interpol. É o enredo clássico: desempregada, um filho para
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criar,  pais  dependentes.  Moça  bonita,  recebe  proposta  de  trabalho  honesto  na
Espanha, ganhando de 2.000 a 2.500 Euros. É só fazer a conta, em dois anos ela
está com o pé-de-meia feito para cuidar do seu filho, dos pais. Ela arrecada em torno
de R$80.000,00, que são suficientes para concretizar algum negócio no Brasil. Ela
pensa, arrisca-se, tira o passaporte, tudo bancado. Quando chega lá, o emprego foi
ocupado na semana anterior.  Sempre é assim. “Por  que você demorou”?.  Estava
tirando  passaporte,  não  havia  vaga  no  avião,  compramos  na  promoção,  etc.
“Infelizmente, o emprego já foi preenchido”. E aí essa mulher está fora do seu país,
sem família, sem amigos, devendo passagem, hospedagem, passaporte e tudo mais.
Então,  uma alma caridosa se apresenta para arranjar um lugar  para ela dormir  e
comer.  Ela  já  não  quer  voltar,  porque  saiu  dizendo  que  seria  vitoriosa  na  sua
empreitada. Ela não voltaria pior do que saiu, é uma questão de autoestima.

E daí a pouco tempo ela não tem outra alternativa senão se prostituir.  E todos
conhecem a história daí para a frente.

O  Estado  tem  uma  responsabilidade  total  em  relação  à  questão  do  tráfico  de
pessoas, mas as chances de enfrentamento real não serão exitosas se não houver a
concorrência de todos, da sociedade como um todo. Por quê? Porque aqui já foi dito:
esse  é  um  crime  quase  invisível.  É  um  crime  praticado  na  intimidade,  na
cumplicidade, sempre apresentado como uma boa ação, sempre como alguém que
quer dar uma ajuda, como quem quer superar um problema. Não existe um perfil de
criminoso do tráfico de pessoas, essas pessoas estão sempre querendo ajudar de
alguma forma. O álibi delas é perfeito.

Temos uma legislação que segue a Convenção de Palermo,  da qual  o Brasil  é
signatário. Nossa legislação ainda é muito frágil. Alguns tipos penais sequer existem
no Código Penal, no Código de Processo, no Estatuto da Criança e do Adolescente,
na  Lei  de  Imigrações,  na  Lei  dos  Estrangeiros  ou  na  Lei  Pelé.  Essa  é  uma
contribuição  que  esperamos  oferecer  ao  Congresso.  Já  existe  um  projeto  de  lei
tramitando na Câmara, que é o relatório parcial dessa CPI, que oferece um capítulo
sobre a questão do tráfico de pessoas no ordenamento jurídico brasileiro, com mais
ou menos 24 ou 25 artigos que pretendem corrigir ou superar alguns desses hiatos.
Isso  foi  feito  a  dezenas  de  mãos  por  estudiosos,  com  contribuições  do  CNJ,  da
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Secretaria  Nacional  de  Direitos  Humanos  e  do  Ministério  da  Justiça.  Vários
desembargadores,  juízes  e  promotores  de  Justiça  nos  ajudaram,  portanto,  essa
autoria  é  coletiva.  A  partir  dessa  contribuição,  criamos  um  grupo  de  trabalho
específico  para  discutir  o  assunto.  Acho  que  a  proposta  está  razoavelmente
pertinente  aos  seus  objetivos.  Esperamos  que  haja  um  entendimento  com  o
presidente Henrique Alves e com os líderes partidários, porque todas as propostas da
comissão,  inclusive  essa  da  contribuição  legislativa,  foram  construídas  com
unanimidade. A comissão é extremamente plural, com representação de praticamente
todos os partidos. Esperamos que seja uma tramitação célere, dada a sua urgência, e
que isso seja aprovado ainda neste ano. A comissão especial já está constituída para
que possamos suprir essa questão.

Por outro lado, temos que cobrar o aparelhamento do Estado. Não há nenhuma
política  clara  e  consistente  de  amparo,  de  assistência  e  de  proteção para  essas
vítimas.  Essa menina de Salvador,  por  exemplo,  objeto da  denúncia  que gerou a
Operação  Salamanca,  que  resgatou  as  mulheres  que  estavam  numa  boate  na
Espanha, está lá em Salvador e a qualquer momento pode ser vítima de um ajuste de
contas. Quero fazer justiça ao secretário de Justiça da Bahia, que, embora dissesse
que não tinha um programa estadual, fazia isso na boa vontade, embora não tivesse
como sustentar aquilo.

Então, essas pessoas que são vítimas não têm o amparo devido, não só para se
protegerem  das  ameaças  que  porventura  possam  ocorrer,  mas  também  para
receberem um acompanhamento jurídico, psicológico etc.

Essa questão da impunidade é importante, pois é muito raro conhecer alguém que
tenha  sido  condenado  por  tráfico  de  pessoas,  apesar  da  recorrência  dos  casos.
Talvez, o mais importante de tudo seja o que a Assembleia Legislativa está fazendo
aqui: debater, esgarçar esse debate, torná-lo mais recorrente na sociedade, pois, sem
essa  visão  sistêmica,  como  já  foi  dito,  sem  essa  conjugação  em  rede  do
enfrentamento,  parece-me  que  as  chances  são  muito  pequenas,  devido  às
características e à disputa ideológica de valores na sociedade brasileira.  E lembro
que isso não se faz apenas com o aparelho do Estado. Se a sociedade como um
todo,  as  instituições,  as  organizações,  os  cidadãos,  as  cidadãs,  as  igrejas,  os
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professores, enfim, se cada um não se envolver nessa discussão, parece-me que
nossas chances são muito remotas. Era o que tinha a dividir com os senhores. Muito
obrigado pela atenção, deputado.

O presidente - Obrigado, deputado Arnaldo Jordy. Já provocando para os debates,
falamos aqui no início sobre a PEC que destina à reforma agrária as terras que usam
trabalho escravo e sobre a PEC que considera crime hediondo submeter alguém a
essa situação. Agradecemos as perguntas recebidas até agora. O telespectador da
TV  Assembleia  que  deseja  participar  e  ainda  não  enviou  sua  contribuição  pode
acessar o site www.almg.gov.br, abrir o link do ciclo de debates e acessar o formulário
disponível.

Palavras da Sra. Fernanda Alves dos Anjos
Muito bom dia, deputado Durval Ângelo. Gostaria de, na sua pessoa, cumprimentar

toda a Mesa, extremamente representativa em termos de composição da sociedade
civil,  das  distintas  agências  e  esferas  do  Estado  brasileiro  em  âmbito  federal  e
estadual.  Primeiro,  queria  pedir  desculpas  pelo  atraso,  que  se  deu  devido  ao
deslocamento do aeroporto. Para nós, é uma extrema alegria ver a capacidade de
mobilização  deste  seminário.  O  deputado  Arnaldo  Jordy  falava,  há  pouco,  da
relevância de distintos atores se mobilizarem para essa causa, e temos visto,  em
especial ao longo dos últimos anos, uma mobilização muito importante ocorrer aqui
em Minas Gerais, a exemplo da provocação que vem acontecendo no âmbito desta
Assembleia Legislativa. E este não é o primeiro debate, mas, sim, um dos muitos que
a Casa vem acumulando em torno dessa temática, gerando resultados efetivos, como
a possibilidade do apoio à estruturação de um novo equipamento de atendimento ao
combate  ao  tráfico  de  pessoas  no  Aeroporto  de  Confins,  o  que  consideramos
extremamente relevante. Queria ainda agradecer e cumprimentar os nossos colegas
do  governo  de  Minas  Gerais,  na  pessoa  do  Talles,  da  Flávia,  que  coordena  o
programa, e da Letícia, que se soma à equipe. Essa rede e capacidade de articulação
federativa, de fato, têm sido capazes de mobilizar a atenção da sociedade para essa
temática e de produzir algumas respostas mínimas a esse fenômeno que tanto nos
assusta, a partir da perspectiva de violação de direitos que é capaz de produzir.

Gostaria  também de dizer  da mobilização da sociedade civil  deste Estado.  Nós
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também temos ficado muito impressionados com a capacidade de mobilização da
sociedade civil do Estado de Minas Gerais pela constituição do comitê social. Não
estou  vendo o  Betinho,  mas  sei  que  ele  está  presente.  Aproveito  para  saudar  a
Marília,  que  foi  pioneira  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  quanto  a  essa  atitude  de
mobilizar a sociedade civil com relação à temática do tráfico de pessoas.

Tive muita sorte de ser antecedida pelo Talles e pelo deputado Arnaldo Jordy: agora
a  tarefa  ficou  muito  mais  fácil.  Quando  desmitificamos  o  conceito  de  tráfico  de
pessoas, fica mais fácil entrar na temática mais específica do seminário. O tema do
tráfico é constituído de inúmeros mitos que, muitas vezes, dificultam a compreensão,
a  capacidade  de  reconhecimento,  a  capacidade  de  escuta  das  pessoas  que
passaram por uma situação de violência como essa e até mesmo a identificação das
causas e dos motivos que ensejam o fato de o tráfico de pessoas estar ocorrendo no
mundo inteiro. Em todos os países do mundo, essa realidade do tráfico continua a se
reproduzir como uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos.

Com relação aos motivos que levam ao tráfico de pessoas, o deputado nos trouxe
um  elemento  muito  importante.  Sempre  ouvimos  a  seguinte  pergunta:  como
resolvemos e lidamos com a situação do tráfico? Quando o Brasil vai acabar com o
tráfico de pessoas? Não tão cedo; não em uma realidade em que os motivos que
favorecem a sua ocorrência são múltiplos. Esses motivos estão atrelados a distintas
vulnerabilidades, sejam elas em função de uma lógica de iniquidade de gêneros, que
ainda existe; de uma lógica de iniquidade etnorracial; de situações de abuso e de
violência que ainda reproduzimos nas nossas próprias  famílias  -  é  como se essa
prática de reprodução de violência fosse a ordem natural da nossa sociedade ou da
nossa forma de convívio:  violência  doméstica,  homofobia,  transfobia  e  hoje,  mais
recentemente,  práticas de ódio e xenofobia contra migrantes -  uma nova leva de
migração no Brasil já começou a vivenciar isso.

Claro que entendemos que não são apenas as vulnerabilidades que geram essa
ambiência para a reprodução do tráfico de pessoas; existem outros fatores que o
favorecem. Um deles é a própria ausência de capacidade do Estado em produzir um
reconhecimento e uma resposta. Estamos no contexto de uma política que é recente.
Devemos pensar que este é um protocolo internacional de 2001, travado no meio de
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uma  convenção  de  combate  ao  crime  e  que  traz,  portanto,  no  bojo  da  sua
formatação, alguns desafios sobre como o país tratará a perspectiva da abordagem
de  gênero,  da  recepção  e  do  contexto  da  migração;  sobre  como  os  países
responderão à estratégia de violação de direitos humanos num contexto de combate
ao crime. Isso significa que os estados, ao construir as suas narrativas, podem fazê-lo
a partir de distintas perspectivas.

No nosso contexto, a lógica com que constituímos a política de Estado brasileira
nos garantiu que o discurso e a perspectiva dos direitos humanos estivessem por trás
da formatação da linha dessa política. Temos uma política desde 2006, construída a
várias  mãos,  por  distintos  atores  públicos  e  pela  sociedade  civil  extremamente
engajada nessa temática. Aliás,  a sociedade civil  brasileira é a primeira a fazer  a
denúncia de que, no Estado brasileiro, temos o fenômeno do tráfico de pessoas. Este
é um tema que demorou muito para ser reconhecido de fato como um problema que
precisava ser  tratado.  Muitos  falaram  aqui  de  um crime que  é  histórico,  mas  há
quanto  tempo  ouvimos  falar,  de  fato,  do  conceito  do  tráfico  de  pessoas?  Ele  é
recente; essa mobilização é recente, mas tem conseguido trazer algumas respostas
importantes.

Há uma mobilização dada pelo Estado brasileiro, por meio de seus distintos atores,
seja no Executivo, no Legislativo, no Poder Judiciário, no Ministério Público. Quando
encontramos na sociedade civil uma capacidade de eco, criamos uma ambiência para
nos  mobilizarmos  para  esse  tema.  Em  especial,  apesar  de  ser  um  conceito  tão
sofisticado, que, como o Talles falou, envolve esses três elementos, esse processo de
deslocamento, um exercício de poder sobre o outro, em que se busca, a partir do
mecanismo de exploração, obter lucro sobre outro ser humano, ainda é um processo
muito recente para nós.

A maioria  das  pessoas  que  passaram  por  uma  situação  de  tráfico  sequer  se
compreendiam numa situação de violação. Elas enxergavam-se muitas vezes como
responsáveis por uma falta de sorte, como se tivessem dado causa àquela situação
de  violação,  porque  acreditaram  naquela  proposta.  Acreditaram  que,  de  fato,  ao
mudarem-se de estado, de cidade e de país, em busca de melhor condição de vida,
teriam ambiência para transformar a sua realidade e a realidade dos seus que ficaram
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para trás. Então, quando ela se vê numa condição de exploração, a percepção que
tem é que ela própria deu causa àquela situação de violação.

Agora imaginem o conceito que tão recentemente passamos a discutir de forma
mais contundente na sociedade. Nos últimos anos, as pessoas que caíram no tráfico
de pessoas passaram a procurar  as  autoridades públicas e a  esperar  delas  uma
capacidade  de  reconhecimento  da  violação  que  sofreram.  Muitas  vezes,  o  que
ouviam dessas autoridades públicas era: “Mas foi você quem procurou isso e não se
cuidou”.  Elas  sequer  reconheciam na condição de vulnerabilidade um crime,  uma
violação, uma forma de exploração. Então, os desafios que estão postos para mudar
a realidade do tráfico de pessoas ainda são muitos, e a desconstrução de mitos é um
desses elementos.

Os fatores de vulnerabilidade, sejam eles oriundos da própria condição econômica
ou das distintas formas de violações existentes na sociedade, geram, sim, ambiência
para a reprodução desse crime. Entretanto, outros fatores também contribuem para
isso,  por  exemplo,  a  ausência  de  articulação  do  Estado  ou  de  capacidade  de
reconhecimento.  Fatores  que muitas  vezes  são socioculturais  e econômicos,  bem
como  lógicas  do  modelo  de  consumo  que  produzimos.  Quem  é  que  busca
compreender,  na sua lógica de consumo, como é a cadeia,  ou como se produziu
aquele determinado produto?

O  impacto  dos  modelos  de  desenvolvimento  social  também  gera  grandes
deslocamentos populacionais,  às  vezes  com pouca capacidade de estrutura e de
atenção  a  esses  grandes  contingentes  de  pessoas.  Em  relação  aos  modelos  de
políticas migratórias restritivas, ainda temos o enorme desafio, no contexto nacional,
de transformar a nossa política e o nosso modelo de legislação migratória, construído
sob  a  égide  da  ditadura,  para  um  contexto  democrático.  Isso  também  gera  uma
ambiência para um novo fenômeno no nosso país. Estou falando dos estrangeiros
que vieram para cá buscar o seu sonho de vida e que se encontram em situação de
exploração pelo tráfico humano dentro do Estado brasileiro. Também temos o desafio
histórico de lidar com os brasileiros que são explorados dentro do fenômeno do tráfico
interno, que é um grande desafio, e ainda precisamos lidar com os brasileiros que
deixaram o País ao longo dos últimos anos, em especial nas últimas décadas, para
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realizar  seus  sonhos  na  Europa  ou  nos  Estados  Unidos.  Hoje,  em  função  da
economia, os brasileiros têm ido buscar seus sonhos em lugares muito mais distintos,
na Ásia e nos países africanos, e vêm sendo vítimas do tráfico. Ainda assim, hoje, no
Brasil,  estamos  reproduzindo  esses  modelos  de  violência  com  aqueles  que  aqui
vieram realizar o sonho de sua vida.

Todos esses fatores, esse mitos precisam ser desconstruídos. Aliás, em torno de
grandes eventos, também se construíram grandes mitos históricos. Nesse aspecto,
quero contar um pouco da realidade e da montagem do nosso plano. A nossa política
nacional vem de 2006. Conseguimos, ao longo do primeiro plano nacional, até 2010,
2011,  grandes  conquistas,  e  uma  grande  conquista  foi  a  rede  nacional  que
estruturamos, com os núcleos e com os postos que passaram, a partir da realidade
de cada um dos estados brasileiros, a construir o seu próprio diagnóstico e a sua
própria capacidade de ação local. O tráfico de pessoas é muito distinto, isto é, ele
depende do ponto geográfico em que a pessoa se encontra no Brasil. No extremo
Norte do Brasil, a realidade do tráfico é uma; na região central, é outra, e o mesmo
raciocínio vale para o litoral. Essas distintas formas de violação e de violência estão
se reproduzindo também a partir da realidade socieconômica dos nossos estados.

Essa capacidade de cada estado identificar sua realidade e produzir uma incidência
sobre ela tem sido uma grande conquista desde o primeiro plano nacional.

No processo de construção do nosso segundo plano, que está em vigor e vai até
2016,  passamos  a  nos  preocupar  com  o  que  seria  a  chegada  desses  grandes
eventos;  como  o  País  poderia  aproveitar  essa  oportunidade,  que  é  de
desenvolvimento,  e  ao  mesmo  tempo  garantir  proteção  para  que  as  formas  de
violação de direitos humanos não ocorressem no entorno desses grandes eventos
internacionais.

É importante deixar claro que, como eu disse, muitos mitos se constroem. O mito
dos  dados  é  um:  são  inúmeras  pessoas,  grandes  contingentes.  Bom,  este  é  um
problema. O tráfico de pessoas,  por distintos  fatores, não se identifica facilmente.
Faltou  preparo  das  nossas  autoridades  para  reconhecê-lo;  há  problemas  na
legislação,  como foi  bem abordado:  ela não nos  cria  uma ambiência  para  que  o
sistema de justiça e segurança possa repreender esse tipo de crime; e muitas vezes
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falta confiança. O crime de violação da dignidade sexual demanda de uma pessoa
que  sofreu  um  abuso  nesse  nível  que  ela  passe  pelo  menos  por  uns  oito
depoimentos, tendo de relatar aquele tipo de violência sexual que sofreu. Imaginem:
esta ainda é a lógica da nossa estrutura. Este é um desafio que temos para um crime
de  violação  da  dignidade  sexual.  Pense  em  uma  pessoa  que  passou  por  uma
situação de engano, que terá, quando chegar a uma autoridade pública, muitas vezes
a resposta: “Foi você quem causou essa situação”. E, quando ela tiver da autoridade
pública uma sensibilidade mínima de reconhecimento dessa situação, ela ainda terá
de reproduzir a história distintas vezes para que o sistema de segurança e justiça
possa  processar  aquele  tipo  de  condenação.  Estes  são  desafios  que  ainda  são
postos para o Estado brasileiro.  Esse tipo de desafio tende a colocar o tráfico de
pessoas em uma situação que é de invisibilidade,  que é de baixa denúncia,  com
instrumentos que não nos permitem perseguir esse crime, condená-lo. Temos um tipo
penal  que  é  completamente  inadequado,  que  ainda  demanda  atualização  e
capacidade de reconhecimento das várias formas de exploração pelo tráfico. Olhem o
tamanho do desafio que ainda não está colocado.

Então,  há  o  mito  de  que  são  inúmeros  os  dados,  mas  não  são.  Este  ainda
permanece um crime oculto e invisível. Precisamos celebrar, como foi celebrado este
ano,  o fato  de  o número  de denúncias  estar  aumentando.  Isso  não significa que
esteja aumentando o tráfico, só significa que finalmente estamos conseguindo que ele
tenha  mínima capacidade de reconhecimento.  Então,  o  mito  de  que  há aumento
significativo do tráfico humano precisa ser desconstruído. O que ele precisa neste
momento é do olhar sensível, atento para ser reconhecido como uma forma brutal de
violação de direitos. Portanto, esses desafios e mitos estão ainda postos.

Em torno de grandes eventos, alguns mitos se construíram. Um deles  -  isso foi
muito propagado em distintas mídias internacionais - é que um grande evento é uma
grande ambiência para a ocorrência do tráfico de pessoas. Que milhões de mulheres
seriam levadas para os grandes eventos internacionais e que ali seriam vítimas do
tráfico. O que esse mito nos traz? Ressalto a importância de ele ser desconstruído.
Fiquei muito feliz quando vi a programação do seminário hoje, porque acho que ele
gera  uma  ambiência  muito  importante  para  essas  distintas  desconstruções  que
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precisam ser feitas e para os cuidados que precisam ser tomados em um momento
como este.

Estudos internacionais foram feitos pelos próprios países organizadores de grandes
eventos,  que  passaram  a  apresentar  seus  relatórios,  e  por  organizações  da
sociedade civil que passaram a monitorar este grande falso discurso que por muitas
vezes foi construído pela mídia sobre a ocorrência de tráfico de pessoas para fins de
exploração sexual  em contexto  de grandes  eventos.  Eles  revelam a produção de
grandes investimentos de recursos públicos. Só em um grande evento recente, houve
cinco campanhas  diferentes  para  o  tráfico  de  pessoas,  buscando  prevenir  a  sua
ocorrência. Na realidade, o que aconteceu? As políticas de segurança buscaram criar
uma ambiência de limpeza urbana.

Por exemplo, as profissionais do sexo que trabalhavam nas ruas e os moradores de
rua foram retirados desse ambiente em nome do discurso de prevenção ao tráfico. Na
verdade, colocamos ainda mais na marginalidade aqueles que muitas vezes já se
encontravam nesse contexto. Esses discursos precisam ser muito cuidados, mas isso
não significa que não haja tráfico de pessoas e que o Estado não tenha de estar
preparado  para  as  distintas  formas  de  violação  que  ocorrem  quando  há  grande
mobilização  de  pessoas.  A Copa  do  Mundo  não  gerará  mais  mobilização  que  o
Carnaval e as festas de São João. A preparação do Estado brasileiro não tem de se
dar  somente  em  função  de  um  grande  evento  internacional.  Ele  precisa  estar
preparado  em  função  dos  distintos  grandes  eventos,  com as  distintas  formas  de
vulnerabilidade desses contextos.

Essas desconstruções dos mitos precisam ser feitas, pois temos de saber o que é
importante e por que esses discursos foram construídos. Às vezes o discurso é uma
estratégia  até  para  o  financiamento  de  projetos.  Podem  dizer:  “Ah,  o  tráfico
aumentará.  O  evento  é  grande  e  trará  isso.  Precisamos  de  financiamento  para
projetos de prevenção”. Por que é importante nos basearmos em evidências? O que
os outros grandes eventos do mundo nos ensinaram? Eles nos ensinaram que mitos
foram construídos e que a realidade não se consolidou. Disseram que 40 mil pessoas
seriam  traficadas  na  Copa  do  Mundo  da  África,  mas  somente  15  casos  foram
identificados. Há tráfico? Sim, mas não nessa proporção; não é condizente com esse



866
____________________________________________________________________________

receio que se cria. Com esses discursos, é criado um ambiente que chama a atenção
da mídia, e isso é relevante. É claro que criamos uma forma fácil  de dizer que o
tráfico de pessoas é relevante e que, em um contexto de grandes eventos, é preciso
chamar a atenção para esse tema. O ambiente é ótimo para chamarmos a atenção
para um tema que nos é muito caro, mas é preciso que essa atenção seja dada a
partir dos elementos centrais dessa forma de violação, e não, a partir dessas falsas
premissas  que  se  formam.  Senão,  voltaremos  a  colocar,  no  discurso  da
marginalidade e em uma falsa percepção de um grande contexto de insegurança que
um grande evento pode trazer, esses elementos que não contribuem, na realidade,
para o debate sobre tráfico de pessoas. Essa pauta de como construir um debate
sobre tráfico de pessoas em grandes eventos precisa contar com esses elementos de
desconstrução.

Por  que  há  elementos  que  são  muito  fáceis?  Primeiro,  não  é  factível,
estatisticamente,  que  40  mil  pessoas  sejam  traficadas.  No  último  relatório  que
lançamos,  o  qual,  na  verdade,  é  o  primeiro  que  trabalhou  com  as  estatísticas
existentes, demos conta de que 460 brasileiros foram explorados ao longo de sete
anos fora do país. Como 40 mil pessoas seriam traficadas? Temos de tomar cuidado
com essas estatísticas, pois este é mais um elemento não factível.

Eventos como o da Copa não têm um longo período de duração. Eles não são
lucrativos nem para as cadeias que exploram. Se ocorrerá somente um jogo em uma
cidade, qual é o lucro que haverá em apenas um dia? Não há mulher que dê conta de
atender a um público gigante. Se há um processo de objetificação da vida, temos de
trabalhar com um dado real. Qual é a capacidade e o lucro que isso gera? A primeira
coisa importante a entender em relação a tráfico de pessoas é que há um mercado
que o demanda. Precisamos focar esse olhar  sobre o que demanda esse tipo de
violação. Será que são as nossas próprias práticas culturais? Será que é o nosso
modelo de consumo ou será que são, de fato, os modelos que se sustentam em torno
dessa forma de violação?

Há  outro  fato  que  ajuda  a  desconstruir  esse  mito.  Quem  participa  de  grandes
eventos,  muitas  vezes,  são  famílias  que  se  mobilizam  para  um  processo  de
confraternização. O esporte é um ambiente de confraternização, e, muitas vezes, os
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recursos são investidos no turismo,  ou seja,  no  processo de ir  para outro país  e
comprar ingressos. Não há muito dinheiro envolvido nisso. Essas desconstruções são
relevantes, e é importante estarmos atentos a elas.

Outros grandes mitos se formaram, mas acredito que a Maia terá condições de falar
sobre esses elementos. Gostaria apenas de informar uma recomendação dada pelo
nosso Comitê  Nacional  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas,  que é  a  nossa
primeira  manifestação,  exatamente  em  torno  dessa  desconstrução,  que  se  dá
também pela  necessidade de focarmos  a  atenção em alguns  elementos,  como a
agenda relativa à proteção da criança e do adolescente.

Aí estou falando do aspecto da proteção integral. Este é um elemento fundamental.
Hoje há uma mobilização importante na agenda de convergência, e comitês sociais
estão  sendo  instalados  nas  12  cidades  sedes.  Minas  Gerais  tem  um  comitê
estruturado, preparando-se para essa ambiência.  Na Copa das Confederações do
ano passado, conseguimos identificar uma forma de violação, que é a exploração do
trabalho infantil. Este é um elemento com que precisamos ter cuidado. Precisamos
estar  atentos  para que outras  e inúmeras formas de violação que podem ocorrer
numa ambiência de grande movimentação de pessoas não ocorram no nosso evento.

Também temos que deixar a lição do Brasil para os próximos grandes eventos que
virão. Alguns grandes eventos deixaram uma lição para nós. Que lição vamos deixar
para os outros? A agenda de convergência é uma agenda estratégica. O pacto pela
promoção do trabalho  decente,  que busca também enfrentar  todas  as formas  de
exploração infantil,  seja  pelo  trabalho,  seja  pela  exploração sexual  de  crianças  e
adolescentes, também é um legado que vamos deixar.  Portanto, precisamos tratar
esse tema com cuidado, e este seminário cria uma ambiência para esse debate em
torno desses mitos.

O Estado brasileiro tem que estar preparado para as distintas formas de violação
que  ocorrem  em  um  processo  em  que  grandes  agrupamentos  populacionais  se
reúnem,  tem de  estar  atento  seja  à  proteção de crianças  e  adolescentes,  seja  à
proteção das mulheres contra as distintas formas de exploração e violência a que
muitas vezes elas se submetem quando há álcool envolvido, quando há potenciais
formas de violação de direito, especialmente no ambiente de trabalho. No trabalho
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formal,  muitas  vezes  há  uma  fiscalização  incisiva,  mas,  a  um  ambiente  de
informalidade,  o  Estado  brasileiro  nem  sempre  consegue  chegar;  aí  pode  haver
algumas  formas  de  produção  e  reprodução  de  violência  pelo  trabalho  escravo.
Teremos grandes deslocamentos, e esperamos que o Brasil possa deixar boas lições
nesse ambiente de proteção.

A política de enfrentamento ao tráfico participa dessa agenda de convergência por
meio da sua rede de núcleos e postos, que está à disposição tanto para as ações de
prevenção  quanto  para  as  campanhas  que  estão  sendo montadas,  mas  também
alerta para qualquer situação que possa ocorrer. Portanto, ela será a rede acionada
para atender  a alguma situação que,  eventualmente, seja identificada. Esperamos
que as lições do Brasil possam, especialmente, ajudar nas desconstruções dos falsos
mitos e colocar uma agenda real que ocorre de fato numa ambiência de grandes
eventos,  construindo  uma  estratégia  de  parceria  para  os  distintos  setores  entre
Estado  e  Município  para  mudar  essa  realidade  durante  um  contexto  de  grandes
eventos. Obrigada.

Palavras do Sr. Johan Lukasse
Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Se estiverem duros,

é só esticar um pouquinho. Peguem a sua mão direita, apertem a orelha esquerda;
depois, peguem a mão esquerda e apertem a orelha direita.

Meu nome é Johan Lukasse, sou holandês e casado com esta mulher radiante que
está  aqui,  a  Jeannette.  Somos  os  fundadores  da  Jocum  em  Belo  Horizonte.  A
Jeannette escreveu o livro Um grito das ruas. Se entrarem no nosso site,  vão poder
vê-lo. Moramos no Brasil há 30 anos; esta é a nossa segunda pátria. Estamos muito
felizes de estar aqui; somos fundadores e pioneiros de várias coisas que estão sendo
feitas  nessa  área  de  criança  e  adolescente  e  de  pessoas  que  realmente  estão
vivendo uma situação de exploração e de grande risco.

O tema escolhido para eu e a Vanessa falarmos é “Tráfico de pessoas na Copa do
Mundo”. O que precisamos saber?

Então, quero pincelar rapidinho algumas coisas, voltando um pouquinho àquilo que
aconteceu nas últimas Copas do Mundo e que,  possivelmente,  poderia acontecer
aqui. Vou dar algumas dicas, ou seja, como podemos enfrentar a questão de tráfico
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de pessoas. O que podemos, como sociedade civil, como pessoas, realmente fazer
em termos práticos? O que precisamos saber? Durante a Copa do Mundo de 2014
estamos esperando que cerca de 600 mil estrangeiros venham para o Brasil. Além
disso, provavelmente, de 3 a 6 milhões de brasileiros vão se deslocar pelas sedes da
Copa. Conforme as estatísticas, 80% de turistas, de pessoas que virão assistir aos
jogos, são homens desacompanhados, não necessariamente solteiros, mas homens
desacompanhados.  Vocês  sabem  o  que  homens  desacompanhados  procuram
nesses  grandes  eventos?  Como  foi  citado,  não  é  diferente  no  Carnaval,  não  é
diferente  em  outros  eventos  de  grande  escala.  Eles  procuram  jogos  de  futebol,
bebidas e mulheres.

Vou citar o depoimento de uma menina albanesa que foi traficada aos 17 anos para
Londres:  “Muitas  vezes vi  torcedores passando após um jogo.  Tinha de trabalhar
turnos de 14 horas,  não fui bem tratada por eles, especialmente por aqueles que
queriam sexo em grupo”. Essa é uma realidade que está acontecendo todos os dias,
que vai acontecer de uma maneira mais forte e aguda durante a Copa. Precisamos,
então, nos armar para acabar com esse tipo de prática.

Também devemos ficar alertas para outro problema: de onde virão, possivelmente,
crianças,  adolescentes  e  mulheres?  Certamente  vão  vir  de  bolsões  de  pobreza,
pessoas  que  vivem  em  situações  de  vulnerabilidade.  Existe  uma  entidade
denominada Fundo Cristão para Crianças - ChildFund -, que está em alerta há vários
anos. Estão de parabéns, porque estão trabalhando nos maiores bolsões de pobreza
às  margens  da  BR-116,  principalmente  no  Vale  do  Jequitinhonha.  São  2  mil
voluntários fazendo um programa de prevenção, para que crianças e adolescentes
não sejam aliciados e levados para os  grandes centros,  para as  sedes da Copa.
Precisamos, realmente, trabalhar nisso.

Devemos entender que pessoas acabam na prostituição, especialmente falando da
ligação  existente  entre  tráfico  humano  e  prostituição.  Vou  citar  uma  estatística
bastante assustadora que refere-se aos Estados Unidos, mas no Brasil a situação é
muito  semelhante.  Nos Estados Unidos, 30% de todas as meninas sofrem abuso
sexual durante a sua infância. Quando mulheres que trabalham na área de sexo são
entrevistadas, conclui-se que 96% delas foram vítimas de abuso sexual na infância. O
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Brasil é um país continental, possui fronteiras demais. Os aliciadores e traficantes vão
encontrar  grande  facilidade  para  trazer  crianças  de  países  como Bolívia,  Peru  e
Colômbia. Devemos ficar muito alerta e alertar as pessoas em volta, temos de fazer
alguma coisa séria sobre isso.

Considerações sobres Copas do Mundo anteriores. A Fernanda falou sobre o fato
de que 40 mil mulheres foram levadas, supostamente, para a Alemanha; e depois,
para a África do Sul.

O que aconteceu de bom? A sociedade se levantou e disse que era um absurdo,
que isso não poderia acontecer. Houve divulgação e ações contra o tráfico humano e
contra  a  exploração  sexual.  Foi  criado  um  ambiente  desfavorável  ao  tráfico  de
pessoas, o que deve ser feito no Brasil. Vocês estão com medo? Vamos fazer do
Brasil, durante e depois da Copa, durante e depois das Olimpíadas, um lugar em que
traficantes encontrarão um ambiente desfavorável por conta da política imposta.

Países em que a prostituição foi legalizada, conforme mencionado pela defensora
pública, entre eles Holanda e Suíça, hoje são destino de tráfico humano. Por quê? O
que houve especialmente na Holanda e na Alemanha? Legalizou-se a prostituição
como trabalho a fim de proteger as meninas que atuam na área, o que é louvável.
Entretanto,  o  que  aconteceu?  Os  traficantes  falaram  “muito  obrigado,  temos  um
ambiente favorável”. E começaram a buscar meninas da Europa Oriental - Ucrânia,
Moldávia, Romênia,  Hungria,  Albânia.  Alegam que são trabalhadoras legais e que
escolheram estar na prostituição. Não é verdade. Muitas vezes, essas meninas que
dizem trabalhar  voluntariamente  com sexo são domadas  física  e  emocionalmente
para  serem  trabalhadoras  do  sexo.  Em  muitos  casos,  nem  reconhecem que são
vítimas de tráfico. Elas passam por uma lavagem cerebral, sofrem grande pressão
física e emocional. Elas são dependentes emocionais dos traficantes e cafetões, o
que deve ser levado em consideração.

Na  Europa,  há  um  grande  debate  sobre  prostituição.  Espera-se  que  os
companheiros, principalmente os políticos, estejam conscientes disso. A Holanda e a
Alemanha legalizaram a prostituição, o que, na verdade, abriu um grande precedente
para o tráfico. A Suécia, porém, decidiu criminalizar parcialmente a prostituição de tal
forma  que  os  clientes  sejam  punidos  e  não  as  mulheres  que  atuam  na  área.  É
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proibido comprar sexo lá. Isso é bom? O resultado foi que a Suécia se tornou um país
desfavorável ao tráfico de mulheres para exploração sexual, para prostituição. Hoje, a
Suécia é o país com a menor taxa de tráfico humano.

Há algumas coisas que ocorrem no Brasil e das quais gostaria de falar com vocês.
É preciso  haver  algumas ações práticas para  combater  o  tráfico de  pessoas e a
exploração sexual,  como conscientização e  sensibilização,  por  meio de  palestras,
filmes e ações públicas.

Criamos na Jocum um pequeno programa chamado Libertodos, que levamos às
escolas,  voltado  especialmente  aos  adolescentes,  ao  público  mais  vulnerável  ao
tráfico humano. Estamos fazendo esse trabalho há um mês, e foi interessante vermos
as pessoas dizendo assim: “isso está ocorrendo comigo; estão me oferecendo tudo
isso; agora entendo que não devo cair nessa cilada”. Estamos indo para as ruas, para
o  meio  das  manifestações.  Aproximamo-nos  de  um  grupo  e  dissemos:  cartão
vermelho para vocês. As pessoas assustam e perguntam o que fizeram para merecer
cartão  vermelho.  Dissemos:  esperamos  que  não  tenham  feito  nada,  apenas
queremos  alertá-los  para  a  campanha que estamos  fazendo  contra  a  exploração
sexual, pois nos grandes eventos isso ocorre demais; por favor, nos ajudem para que
isso não ocorra no País. Obrigado.

Ações de combate. Dispomos de vários canais de denúncia, como o Disque 100 e o
Disque  180.  Estamos  trabalhando  com  organizações  nos  Estados  Unidos  que
possuem um aplicativo chamado Freedom. Acessem esse aplicativo, compartilhem
isso e comecem a trabalhar. Os jovens, os adolescentes ainda não sabem nada sobre
tráfico  humano.  Há  excelentes  filmes  internacionais,  como  Desaparecidos,  A
informante  e  Busca  implacável.  Anjos  do  sol  é  um  excelente  filme  nacional  que
denuncia  a  exploração  sexual,  especialmente  de  crianças.  No  ano  passado,  foi
exibida a novela  Salve Jorge, muito boa. Há um documentário evangélico chamado
Nefarious,  que mostra  estatísticas  do  tráfico  humano e  da  exploração sexual  nos
Estados Unidos e na Europa.  Infelizmente não dá para mostrá-lo  aqui,  chama-se
Nefarious.  Durante  a  Copa  do  Mundo,  um  grupo  deles  estará  aqui  trabalhando
especialmente no combate ao tráfico humano.

Ontem, 7 de maio, a  Folha de S.Paulo publicou um artigo, uma denúncia. Vocês
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viram? Num outdoor, foi retratada a cena terrível de uma pessoa seminua assentada
sobre uma bola tirando a roupa de uma criança, propaganda do Bahamas Hotel Club.
Temos de denunciar  isso e pedir  aos nossos governantes para tomar  as  atitudes
devidas.  Ontem recebi  ainda um artigo do jornalista Breiller  Pires, do  Placar,  que
também faz denúncias sobre o tema.

Vanessa, venha para cá. Já vou terminar a minha fala. Última questão. Gostaria de
alertá-los  de que,  para combatermos o tráfico de pessoas e a exploração sexual,
precisamos de um sistema de valores.  Pergunto:  de onde tirar  esses  valores? O
deputado Durval Ângelo abriu esta reunião em nome de Deus. A Bíblia, a palavra de
Deus nos dá uma base de valores e de maneiras de falar.

Quero citar aqui o que disse o apóstolo Paulo em Gálatas 3:28, e talvez seja a
melhor maneira de falar sobre respeito, dignidade e igualdade entre todos os seres
humanos:  “Já  não  há  nenhum  judeu  nem  grego,...”  Não  podemos  achar  que  há
diferença entre grupos étnicos e religiosos. “...não há escravo nem livre, homem nem
mulher; pois todos são um em Cristo Jesus.” Cristo diz: “Sou o caminho, a verdade e
a vida.”  Cristo também diz:  “Conhecereis  a verdade e a verdade vos libertará.”  A
campanha da fraternidade da Igreja Católica traz: “É para liberdade que Cristo nos
libertou.”

Quero deixar  essas  minhas palavras  com vocês,  e  a  Vanessa disporá  de  mais
alguns minutinhos para terminar o que comecei a dizer. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Vanessa do Carmo
Bom dia a todas e a todos. Na pessoa do deputado Durval Ângelo, cumprimento a

Mesa. No painel da tarde, falaremos sobre a Rede de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas, a articulação entre os profissionais e a mobilização da sociedade.

Falarei um pouco, no contexto do Jovens com uma Missão, em Belo Horizonte, e o
Johan já comentou algo a respeito. Queria mostrar como chegamos a essa temática.
O Johan e a Jeannette participaram de uma Conferência Internacional, em 2009, e
ouviram sobre o tráfico de pessoas. Como sabemos, não é um fato novo, mas o olhar
sobre ele é.

Em 2011, como Jocum, realizamos nosso primeiro seminário na área e celebramos
nossos 25 anos em Belo Horizonte. Só para falar um pouco sobre esse contexto de
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rede,  mostrando  como o  Brasil  se  situa  nessa  área.  O  Brasil  abrigava  escravos
africanos no século XVI, trazidos pelos portugueses, e foi um dos últimos países a
abolir a escravatura. Após o fim da escravidão, os ex-escravos foram abandonados à
própria  sorte.  Digo  isso,  porque,  diferentemente  dos  Estados  Unidos,  onde  os
escravos foram emancipados e amparados por uma lei que lhes possibilitava certa
assistência,  no  Brasil  não  ocorreu  isso.  O  resultado  foi  um  processo  de
marginalização dessas pessoas que eram libertas, mas que não tinham assistência.
Digo isso, para que isso não ocorra também com as vítimas do tráfico de pessoas.

Pelo contexto no qual a agenda chega ao governo, geralmente as políticas públicas
são demandadas pela população, mas não foi isso que aconteceu, mesmo com a
atuação da sociedade civil, como da Asbrad, em São Paulo, que iniciou um trabalho
no aeroporto de Guarulhos, alertando sobre o tráfico de pessoas, e não ocorreu isso.

Houve uma pesquisa, a Pestraf, em 2001, se não me engano, que detectou o tráfico
de pessoas em todo o território brasileiro. O Brasil assinou o Protocolo de Palermo
em 2001, e o ratificou em 2004.

Alguns países não atuam de forma comunitária, mas de forma política. Os Estados
Unidos  classificam  os  países  de  acordo  com  a  sua  atuação  contra  o  tráfico  de
pessoas. Aos olhos dos Estados Unidos, os países que não criam um plano contra o
tráfico de pessoas podem receber voto contrário quando solicitam empréstimo do FMI
e do Banco Mundial.  O que isso pode causar? Vejo que isso não tem se tornado
realidade pela atuação do Ministério da Justiça, pela criação da política, e pode se
tornar uma lei para inglês ver, como foi no início da abolição. Espero que isso não
aconteça  aqui.  Tenho  visto  que  não  tem  acontecido,  mas  como  toda  política
descentralizada depende da vontade de seus governantes para ser implementada.

Também  complemento  que o  programa de enfrentamento  do  Estado de Minas,
pelas iniciativas que tem tomado, não tem sido assim. Várias pessoas falaram aqui
sobre como ele é realizado.

Como disse, em 2004, houve a ratificação do Protocolo de Palermo, que já havia
sido assinado pelo Brasil.

Em 2006, houve a política; em 2008, o primeiro plano, e, em 2010, foi realizado o I
Encontro  Nacional  da  Rede  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas,  em  Belo
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Horizonte. Alguém ficou sabendo desse encontro? Até o ano de 2010, não havia sido
criada nenhuma política nessa área no Estado de Minas. O encontro foi  realizado
aqui justamente para cobrar dos nossos governantes uma atitude. Que bom que a
partir  daí deu-se início ao Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Em
2011, houve o II Encontro Nacional da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
para  a  discussão  de  propostas  para  o  segundo  plano.  Em  2011,  tivemos  a
possibilidade  de  realizar  o  nosso  primeiro  seminário,  com  uma  plenária,  quando
também  recebemos  sugestões  para  o  segundo  plano.  E  fomos  convidados  a
participar  do  segundo  encontro,  que  ocorreu  em  novembro  de  2011,  em  Recife.
Desde  então,  temos  atuado  na  realização  de  seminários  e  na  sensibilização  da
sociedade civil sobre o tema.

Relativamente à efetivação de políticas ligadas a redes, elas nascem a partir  da
ampliação da visibilidade que a sociedade tem sobre ela mesma. Muitas diretrizes,
sejam preventivas, de repressão ou de responsabilização dos agressores, não estão
sendo implementadas de forma satisfatória, devido à falta do conhecimento, por parte
dos gestores, de áreas específicas, ou à sua incredulidade na correlação de suas
áreas com o tráfico de pessoas.

No ano passado, houve um seminário com o Dr. Rinaldo Barros que, há dois anos,
tentava fazer contato com o Secretário de Educação para levar o tema à agenda das
escolas. Muitas vezes, o gestor não percebe que a área que coordena é importante
na  prevenção  e  enfrentamento  ao  tráfico  de  pessoas,  fazendo  com  que  o
fortalecimento não ocorra nessa área.

O fortalecimento  da  rede passa pela  vontade política  do  governo.  Participei  da
primeira  capacitação  para  a  rede  socioassistencial  em  Belo  Horizonte,  de  que
também participaram vários técnicos do Cras e do Cress. Houve uma mudança, no
início deste ano, e esperamos um novo treinamento para que esta rede seja bem
capacitada para identificar e atender a possíveis vítimas do tráfico.

Participamos  de  encontros,  simpósios,  debates  e  pesquisas  sobre  o  tema.  Sou
bacharel  em  serviço  social,  fiz  meu trabalho  de  conclusão  de  curso  na  área  de
intersetorialidade  e  enfrentamento  ao  tráfico  de  pessoas  nas  Regiões  Sudeste  e
Centro-Oeste. Participei, como estagiária, de um grupo de pesquisa sobre migração
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internacional,  onde  haviam  sido  reconhecidas  vítimas  do  tráfico.  Essa  pesquisa
também tratou da imigração haitiana. Temos atuado no fortalecimento da Rede de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas por meio da sensibilização de pessoas que
atuam direta ou indiretamente com o público vulnerável a esse crime. Em uma das
palestras que realizamos, uma pessoa que trabalhava em um abrigo procurou-me
dizendo  que  havia  um  adolescente  vítima  de  tráfico,  e  pudemos  fazer  o  seu
encaminhamento,  o  que  não  havia  sido  feito  até  então.  Desde  2011,  realizamos
seminários na área, trocando ideias e promovendo debates por meio de experiências
entre estados, como Goiás e São Paulo.

Foi  criado  o  programa  Libertodos,  que  é  um  conjunto  de  ações  na  área  de
educação para a prevenção ao tráfico de pessoas. Foram treinadas 94 pessoas e
cerca de 1.300 adolescentes,  sensibilizados quanto ao tema nas escolas de Belo
Horizonte e  de  Recife.  Enquanto  lhes falo,  está sendo feita  uma capacitação em
Curitiba,  no  nosso  grupo  Jocum  -  Michele  é  coordenadora  do  programa  e  está
capacitando multiplicadores dele.

Cerca  de  400  pessoas  participam  desse  seminário  desde  2011,  e  estamos
planejando o próximo para setembro deste ano.

Quero encerrar com a fala do secretário executivo do projeto Resgate Brasil, que
diz:  “O  fortalecimento  de  qualquer  rede  passa  pelo  entendimento  das  partes
envolvidas sobre a necessidade e importância que sua organização tem dentro do
processo. Fazer parte de uma rede, sem entender que se é útil ou importante nela,
não motiva nem a permanência nem o interesse em estar nela”. Espero que, a partir
daqui,  possamos  construir  e  fortalecer  a  Rede  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de
Pessoas. Obrigado.

O  presidente  -  Obrigado,  Vanessa.  Neste  momento,  passarei  a  palavra  aos
parlamentares.  O  deputado  Rogério  Correia  não  pôde  esperar,  mas  pediu  para
informar  que o Projeto de Lei n° 4.948/2014, de sua autoria,  que dispõe sobre a
divulgação  da  campanha  “Coração  azul”,  contra  o  tráfico  de  pessoas  em  Minas
Gerais, será votado em 1º turno na terça-feira da próxima semana.

Convido para presidir a Mesa e os debates o deputado João Leite. Aproveito para
registrar que estamos recebendo várias manifestações de aplauso pela internet, entre
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elas  a  de  Emerson  Clésio  de  Moraes,  de  Carmo do  Paranaíba.  Obrigado  pelas
manifestações.

O presidente (deputado João Leite) - Obrigado.
Palavras do Presidente

Bom  dia.  Estou  acompanhando  a  reunião  com  vocês  desde  o  início.  Quero
agradecer a presença e o interesse de todos por esse tema tão importante para todos
nós.  Nosso sonho à  tarde é fortalecer  uma rede do Estado de Minas Gerais  em
defesa das nossas crianças, adolescentes,  mulheres e trabalhadores. Estou muito
empolgado com as falas da parte da manhã e com o debate que se iniciará agora.

Agradeço a presença do deputado federal Arnaldo Jordy. Li muito sobre a tarefa
que realizou com a CPI. Sem dúvida, é um documento histórico esse trabalho de
campo da Câmara dos Deputados.  Estamos num momento no Brasil  em que fica
parecendo que deputado não faz nada, que os deputados federais não fazem nada.
Pela sua fala, percebemos como você tem se doado a esse tema tão importante,
especialmente no seu estado, onde há relatos graves. Quando presidia a Comissão
de Direitos Humanos da Assembleia, fomos a vários fóruns nacionais e lembro-me de
que os relatos do Pará, sobretudo acerca do tráfico de órgãos, eram dramáticos. Que
bom  termos  um  representante  desse  estado  querido,  um  representante  tão
comprometido como o deputado Arnaldo! Sabemos que é um esforço estar aqui hoje,
depois das votações lá ocorridas. Imagino que as pessoas estão esperando-o em seu
estado, e você nos concede esse tempo em Minas Gerais, sem a possibilidade de
obter nenhum voto aqui, não é mesmo? Quem sabe! Nós lhe agradecemos muito.
Agradecemos também à Fernanda, que está atendendo à imprensa, e ao Talles, que
sempre  está  conosco.  Agradeço  ainda  à  nossa  defensora  pública,  que  é
comprometida nessa luta e se faz presente.  Ressalto ainda a minha admiração e
gratidão pela Jocum.

Conheci  Johan  cuidando  de  crianças  nas  ruas  de  Belo  Horizonte,  carregando
crianças, alimentando e cuidando de crianças junto com sua esposa. Eu o conheci na
casa de crianças aidéticas da Jocum, onde ele cuidava das crianças que tinham aids.
Agora vemos a Jocum no mundo inteiro totalmente comprometida com a luta contra o
tráfico humano e vivendo isso nas ruas.
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Sinto-me muito feliz  porque vejo aqui  vereadores do  interior.  Estão presentes o
vereador  Reginaldo  Tristão,  de  Varginha;  a  vereadora  Racibe;  a  Sra.  Eliane
Quaresma,  tão  comprometida  com  as  nossas  crianças;  e  a  Dra.  Santa  Gema,
promotora da Infância e da Juventude, que não perde uma. Gostaria de citar todos os
presentes, porque são todos importantes. Estamos sonhando com os conselhos de
defesa da criança e do adolescente, com os conselhos tutelares e com os conselhos
da mulher espalhados pelo Estado inteiro cuidando das nossas crianças, vigiando.

Ouvi a fala da Fernanda, que nos trouxe muitas informações. Fernanda, estamos
com muito medo. No Aeroporto de Confins, há quatro policiais federais, e a análise de
documentos de estrangeiros é feita por terceirizados. Fico imaginando, nos turnos, o
que representam quatro policiais federais. Minas Gerais tem 25% da malha rodoviária
federal. A Jocum está dizendo que o Fundo Cristão tem 2 mil pessoas trabalhando,
cuidando da BR-116. Temos a BR-116, a BR-135, a BR-040 e a BR-381. A ligação do
Mercosul com o Norte e o Nordeste brasileiros passa dentro de Minas Gerais. Sonho
com o dia em que poderemos ter  uma segurança pública integrada.  Estou vendo
nossas guardas municipais presentes, que poderiam perfeitamente cuidar disso, mas
não têm atribuição para entrar numa rodovia federal.  Além disso,  há somente um
patrulheiro rodoviário federal para cada trecho de 700km em Minas Gerais.  Minas
Gerais faz divisa com seis Estados.

A BR-262 vai daqui até quase a divisa com o Mato Grosso, que faz fronteira com a
Bolívia e com o Paraguai. Estamos com muito medo do que pode acontecer. A ideia é
todos  nós,  no  Estado de  Minas  Gerais,  nos  unirmos,  porque o  Estado brasileiro,
infelizmente, não está preparado para o que vem aqui e para o que a Jocum nos
mostrou.  Nossas  crianças  e  nossos  jovens  correm  risco.  Vemos  muitas  crianças
perambulando pelas ruas durante a madrugada. Outro dia eu estava num restaurante
e vi uma criança de 10 anos na rua. É uma situação de vulnerabilidade total. Faço
essa reflexão e peço à Fernanda que leve ao governo brasileiro nossa solicitação de
mais policiais.

Devo  informar  a  todos  que  a  Polícia  Federal  não  está  presente,  embora  seu
representante  tenha  vindo  à  Assembleia.  A  Polícia  Legislativa,  da  Assembleia
Legislativa,  não  permite  a  entrada  de  pessoas  armadas  dentro  desta  Casa,  e  o
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policial federal que veio não aceitou ser desarmado. A Polícia Militar, a Polícia Civil do
Estado  de  Minas  Gerais  e  os  nossos  bombeiros,  quando  entram  na  Assembleia
Legislativa, respeitam a Casa e não entram armados, mas o policial federal que veio
representar a Polícia Federal não aceitou ser desarmado pela Polícia Legislativa. Por
isso, infelizmente ele não participa desta Mesa, pois não aceitou entrar na Casa do
povo de Minas Gerais sem a sua arma.

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, dispensem
as saudações pessoais. Cada participante disporá de até 2 minutos para fazer sua
intervenção.  Lembramos que  a  leitura  e  a  apresentação oral  de  perguntas  serão
feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas. Primeiramente, ouviremos
todas as perguntas orais. Ao final, passaremos a palavra a cada expositor para que
responda, em bloco, todas as perguntas a ele dirigidas.

Debates
O presidente - Com a palavra, Cléverson Lobo Buim, da Nova Central Sindical e do

Sindetpol-MG. Dirija-se por favor ao microfone para fazer sua pergunta.
O Sr. Cléverson Lobo Buim - Como representante da classe dos investigadores da

Polícia  Civil  e  também da  Nova  Central  Sindical,  dirijo-me ao  Dr.  Talles,  por  ser
representante  da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  de  Minas  Gerais.  Na
verdade, como o deputado falou em provocação, essa não é uma pergunta, mas sim
uma  provocação,  uma  reflexão  para  o  senhor  levar  para  a  secretaria.  Temos
realmente o enfrentamento real e problemas de ajustes de contas.

Primeiro, gostaria de fazer aqui um elogio a um deputado do século passado, de
1989: Sérgio Alvim, de Governador Valadares, que, em Resplendor,  derrubou uma
quadrilha -  desculpem-me os juízes e maçons -  de maçons,  juízes, promotores e
advogados.  Ele  pagou  um  preço  altíssimo  justamente  por  combater  o  tráfico  de
pessoas na época. Crianças eram encaminhadas para a Europa e também para o
estado dos meus ancestrais e parentes: Israel, para minha tristeza. Ele foi transferido
pelo  delegado  de  Governador  Valadares;  pagou  um  preço  altíssimo.  No  final  da
investigação, correu o Espírito Santo, com sua própria gasolina e seu próprio carro, e
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conseguiu pegar uma criança que já seria encaminhada para a Europa. Isso não é a
hipocrisia policial que temos. Ele correu para o sul do Espírito Santo, passou por Juiz
de Fora,  Belo Horizonte e veio desmascarar esses juízes,  que foram transferidos,
assim como os promotores, etc. Então, está de parabéns o Dr. Sérgio José Alvim, que
hoje está na região de Carangola e Laranjeiras, pelo lado de Muriaé.  Esse é um
exemplo.

Também existe um outro lado ruim. Temos aqui instituições que, em tese, são de
mentirinha,  como o Deoesp,  de  onde saiu,  pela  porta da  frente,  um traficante:  o
Fernandinho  Beira-Mar,  e  também  um  indivíduo  que,  nessa  área  de  tráfico  de
pessoas, é chamado Antônio Agostinho Cunha da Silva. Esse português montou uma
boate em um condomínio fechado para dificultar investigações, no Rio de Janeiro, na
Tijuca, especificamente o Condomínio Pedras de Itaúna. Ele foi preso em Itabira por
estelionato. Em vez de ser investigado a fundo por tráfico de pessoas, considerando-
se o trabalho que fazia - talvez seu sócio continue levando pessoas para Portugal e,
de lá, para a Europa -, simplesmente pagou R$50.000,00 para ficar, durante o dia, do
lado de fora. Falo isso porque existem provas materiais, pois, do contrário, não faria
tais afirmações.

É importante o senhor levar para a Seds essas questões, pois precisamos tanto
elogiar  quanto  também  nos  policiar,  na  instituição,  já  que  temos  profissionais  de
várias classes, até delegados, e a lei  é também para eles. Esse indivíduo que se
locupletou desse dinheiro e de outros hoje é político na cidade. Tenho provas. Esse
português está preso na Nelson Hungria por medidas de proteção, pela denúncia que
fez,  sabendo  que  a  investigação  poderia  ter  sido  levada  mais  a  fundo  por  essa
vergonhosa Polícia Civil nossa, que também tem seus louros. Muitos casos poderiam
ter sido evitados. Obrigado.

O  presidente  -  Muito  obrigado.  Com  a  palavra,  Uendes  Lima  de  Souza,  da
Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Região Metropolitana.

O Sr. Uendes Lima de Souza - Eu queria falar sobre a discriminação dos índios aqui
em  Belo  Horizonte.  No  domingo  passado  estávamos  trabalhando  no  parque
municipal.  Como meu irmão não conhece a  lei  da  cidade,  pensou que o  parque
municipal era como a nossa aldeia e foi fazer uma necessidade em uma árvore. Os
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guardas municipais chegaram até ele com ignorância e falaram que não podia fazer
aquilo,  chamando-o de  vagabundo e  de bandido.  Gostaria  que fosse feita  justiça.
Antes disso nós dois fomos discriminados no ônibus. A esposa dele desmaiou no
Ministério Público Federal e minha esposa chegou chorando. O guarda o pegou pelo
pescoço e saiu arrastando-o como bandido na frente de todo mundo. Nesse dia havia
mais de 20 guardas. Colocaram ele com as mãos para trás,  como um criminoso.
Colocaram meu primo, que é menor, com as mãos para trás também e deram um
pescoção na cabeça dele.  Guardas municipais tomaram essa atitude.  Gostaria de
saber como está a lei aqui em Belo Horizonte. Estamos no Jardim Vitória e não temos
o apoio de ninguém, nem da Polícia Federal. Por que não querem nos apoiar?

O presidente - Qual é a sua nação indígena?
O Sr. Uendes Lima de Souza - Pataxó. Viemos de Coroa Vermelha e tenho muito

orgulho de falar. Todos nos veem puxando carrinho no meio da rua. Viemos atrás do
nosso suor.

O  presidente  -  Uendes,  Coroa  Vermelha  entre  Porto  Seguro  e  Cabrália.  Você
poderia subir até a mesa para que pudéssemos anotar a sua denúncia e encaminhá-
la  à  Comissão  de  Segurança  Pública  e  à  Comissão  de  Direitos  Humanos  da
Assembleia? Podem subir os dois.

Tenho  aqui  uma  pergunta  para  toda  a  Mesa  feita  pelo  Eclébio  Alves  Moreira,
conselheiro  tutelar.  Gostaria  que  se  lembrassem  de  responder  também  a  essa
pergunta: “Qual é a proposta de combate ao tráfico humano, uma vez que a vítima é
seduzida e por si própria decide se aventurar e somente mais tarde descobre que
está sendo enganada?”.

Vamos começar pelo deputado federal Arnaldo Jordy, presidente da CPI do Tráfico
de Pessoas na Câmara dos Deputados, que honra muito a Assembleia Legislativa de
Minas Gerais com sua presença. Ele tem um conjunto de perguntas. Com a palavra,
para respondê-las.

O  deputado  federal  Arnaldo  Jordy -  Obrigado,  deputado  João  Leite.  Vou  tentar
responder  rapidamente.  Se  for  malsucedido,  por  favor,  me corrijam.  Pergunta  da
Rafaela do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas: “Qual é a modalidade de
tráfico mais recorrente nas investigações da CPI?”.  O mais recorrente é o fim de
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exploração sexual de mulheres e adolescentes. Esse é o caso mais recorrente no
Brasil  inteiro, mas há vários outros. A adoção ilegal  de crianças e bebês também
cresceu muito. Como eu disse, ainda não temos uma estatística sólida, mas, sem
dúvida alguma, os casos mais recorrentes se relacionam a exploração sexual.

A  outra  pergunta  é  da  Natália  Soares,  da  universidade:  “Como  o  projeto  do
Legislativo  de  regularização  de  casas  de  prostituição  pode  impactar  o  tráfico  de
pessoas no Brasil e o que tem sido feito para a derrubada de tais leis?”. Esse é um
debate extremamente polêmico e controverso não só aqui, mas também em outros
lugares  do  mundo.  No  Brasil,  pelo  que  temos  acompanhado,  existem  diversos
projetos, e sei que não é fácil criminalizar a prostituição. Hoje a legislação brasileira
criminaliza  o  agenciamento  para  a  prostituição,  mas  a  atividade  em  si  não  é
considerada crime.  Aliás,  acho muito difícil  que isso  seja  alterado,  isto é,  que se
criminalize a atividade da prostituição. Essa é a minha opinião em relação ao que
tenho assistido nos debates. Se isso vier  a acontecer,  não significa, seguramente,
que se vai resolver qualquer tipo de problema. Na verdade, essa criminalização não
me parece ser o caminho mais fértil para se reduzir o tráfico para esses fins. Essa é a
minha opinião.

Também há uma pergunta da Associação Batista de Assistência Social - Abas -, de
Betim: “Como é que se pode fazer as denúncias à sociedade civil, a exemplo do que
aconteceu com o Cel. Malhães, da Comissão da Verdade, sem risco?”. Existem hoje
diversas possibilidades de denunciar com segurança - Disque 100, Disque 180 ou o
próprio Disque-Denúncia. São instrumentos que, no início de sua existência, geraram
certa desconfiança na sociedade em relação à sua segurança, mas hoje esse já é um
ponto praticamente pacífico. A maioria dos casos ou uma boa parte deles tem vindo
através  destes  instrumentos:  Disque  100  e  Disque-Denúncia.  Além  disso,  há  o
Ministério  Público,  os  conselhos  tutelares,  a  OAB e  a  sua Comissão  de  Direitos
Humanos, as câmaras de vereadores e as assembleias legislativas, a Promotoria de
Justiça  e  o  Poder  Judiciário.  São  inúmeras  possibilidades;  há  pessoas
comprometidas  e  confiáveis  que fazem  uma acolhida  confiável.  Sem  se expor,  é
possível  denunciar  essas  situações  e  acompanhar  os  resultados  a  partir  das
denúncias feitas.
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A outra pergunta é da Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Região
Metropolitana, que pede informações sobre a possibilidade de denúncia de tráfico
humano em casas de prostituição. Acho que é isso.

O presidente - Diga seu nome completo, por favor. Pode dirigir-se ao microfone.
A Sra. Marinalva Maria de Jesus - Bom dia a todos. Para quem não me conhece,

sou Marinalva, da etnia pataxó hã-hã-hãe, e estou representando a Associação dos
Povos Indígenas de Belo Horizonte e Região Metropolitana. A nossa associação faz o
acompanhamento  dos índios  não aldeados e  dos  indígenas que chegam de toda
parte do Brasil, desde 2004.

Quando recebi o convite para participar deste seminário, nem fiz a minha inscrição
pela internet porque achei que poucas pessoas viriam dar a sua contribuição. Depois,
com o desenrolar das falas, vi que 60% dos assuntos discutidos têm afetado a nossa
comunidade. Muitas vezes, nos encaminhamentos que fazemos, falamos mais sobre
os meninos; em momento algum, falamos sobre as meninas. Nos últimos anos, tenho
trabalhado muito para desconstruir  as quadrilhas, o suicídio e o tráfico. A falta  de
oportunidade tem afetado muito a nossa comunidade. As nossas jovens hoje, para
sobreviver,  estão sendo obrigadas a manter relacionamento com certos indivíduos
que não fazem parte da nossa comunidade. Esse relacionamento, por várias vezes,
tem se transformado em violência e dado frutos. Elas ganham filhos de pessoas que
têm influência no tráfico, e, muitas vezes, essa criança já cresce com a tendência de
fazer o que o pai faz.

Estamos muito sem visibilidade. Percebemos que a questão indígena tem sido vista
de forma cruel e desumana. A situação é drástica. Vocês ouviram os artesões falar
sobre os problemas que vêm vivenciando na rua, de muita violência e discriminação.
A gente nem sabe mais o que fazer. É muito desumano o que a nossa população vem
vivenciando na cidade de Belo Horizonte. Fico feliz em estar aqui e poder apresentar,
pela  primeira  vez,  o  que  as  nossas  jovens  têm  sofrido.  Para  nós,  tudo  é  muito
pesado.  Às  vezes,  conseguimos  desconstruir  o  tráfico,  mas  não  temos  nada  a
oferecer àquela pessoa que está sendo vítima. Por diversas vezes, ela se prende
dentro de casa, fica no quarto, comendo o que tem. Atualmente 100% do nosso povo
está  vivendo  em  uma  linha  abaixo  da  pobreza;  a  maioria  está  desempregada.
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Estamos  de  pés  e  mãos  atados,  porque  não  temos  o  que  fazer.  Vários
encaminhamentos já foram dados. Já temos quatro anos de luta, mas não sabemos o
porquê de as nossas demandas estarem travadas. Não conseguimos chegar a lugar
algum. Quero ver se, depois deste evento, temos como marcar uma reunião com o
deputado  João  Leite  e  o  deputado  Durval  Ângelo,  para  apresentar  os  nossos
problemas e ver de que maneira eles poderão nos apoiar. Obrigada.

O  deputado  federal  Arnaldo  Jordy  -  Querida,  primeiro,  quero  me  associar
integralmente às suas preocupações e às denúncias que trouxe aqui. Essa situação,
na minha opinião, tem um agravante, porque as populações indígenas são tuteladas
pelo Estado brasileiro e, portanto, há violações de direitos na questão de exploração,
de abuso e violência contra a dignidade sexual dessas populações. Quero receber
suas denúncias não apenas pela CPI, pois pode até não haver caso específico de
tráfico, mas há violações de direitos, como você está dizendo.  Pela Comissão de
Direitos Humanos que também integro na Câmara Federal, quero deixar meu contato
para receber as suas denúncias.

Nesta mesa estão deputados e deputadas absolutamente comprometidos com essa
causa,  promotores,  defensores,  juízes, procuradores,  enfim,  todo mundo,  de certa
forma, abriga sua lágrima aqui. Tenho certeza de que o seu pedido será acolhido e,
depois,  marcada uma reunião  específica  para  tratar  das  violações  de  direitos  da
população indígena que você representa aqui.

Bom, presidente, era o que eu tinha a dizer.
O presidente - Obrigado, deputado. 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
seus  comentários.  Você  pode  também  mostrar-se  favorável  ou  contrário  aos
comentários  feitos  por  outros  cidadãos.  Para  dar  a  sua  opinião,  acesse  o  portal
www.almg.gov.br,  clique em “Participe”  e envie  a sua opinião  sobre  o projeto  em
tramitação. Acesse, participe e comente.

Estamos atentos. Já recebi a representante das diversas nações indígenas, que
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esteve aqui para expor as dificuldades por que passam as aldeias espalhadas pelo
Brasil. Infelizmente os indígenas são vítimas dessa discriminação. Já nos envolvemos
na questão das empresas de transporte. Como eles têm a sua maneira de vestir,
muitas vezes as empresas de ônibus e de metrô impedem a entrada de indígenas em
seus veículos. A CBTU já impediu e entrada de indígenas em seus vagões. Intervimos
nessas questões, mas ainda permanece um preconceito e uma discriminação muito
fortes contra os verdadeiros donos do Brasil. Em Minas Gerais há praticamente oito
nações indígenas reconhecidas. A maior é a pancararu. Os pataxós estão presentes,
assim como os maxacalis e os crenaques. A população indígena resistiu muito em
aceitar  uma fazenda oferecida aos crenaques. Quando os europeus chegaram ao
Brasil, eles eram donos das terras de Governador Valadares a Porto Seguro, mas
ficaram com uma fazenda entre Conselheiro Pena e Galileia.

Está  presente  o  deputado  federal  Isaías  Silvestre,  que  está  atento  a  essa
discussão. Seja bem-vindo. Estamos à disposição. Está presente também a Cláudia
Rocha, da Coordenadoria da Mulher da Prefeitura de Belo Horizonte. Estão também
presentes a defensora pública Andréa,  chefe da Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais, e a promotora de justiça Santa Gema, que também está atenta. Como
o Arnaldo Jordy disse, há muitas pessoas aqui para recepcionar as suas lágrimas.
Você pode começar assentando-se ao lado da Cláudia, para que já encaminhe algo e
a ajude. Depois, suba aqui e se assente ao lado da defensora pública Andréa, para
despachar com ela. A Eliane Quaresma também está aqui para ajudá-la. Há muita
gente para ajudá-la.  Todos estão abraçando-a.  Ouviremos agora a Sra.  Fernanda
Alves dos Anjos, que responderá às perguntas. Muito obrigado pela presença. Como
diretora de Justiça,  Qualificação,  Títulos  e Qualificação da Secretaria  Nacional  de
Justiça do Ministério da Justiça, ela também pode ajudá-la.

A Sra. Fernanda Alves dos Anjos - Muita obrigada, deputado João Leite. De fato, a
agenda do departamento é grande. Cuidamos de uma pauta diversificada, que vai
desde a política de enfrentamento ao tráfico de pessoas até a política de classificação
indicativa,  que  é  um  mecanismo  de  proteção  dos  direitos  da  criança  e  do
adolescente, e mais todo o sistema de acreditação das ONGs no Brasil pelos títulos
federais, que são concedidos. Fazemos também mais algumas coisas. Tudo isso faz
parte da agenda do departamento.
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Penso que duas perguntas se assemelham bastante: a da Marina e a da Dalila. A
Marina é da Casa Alma Livre, e a Dalila é da Secretaria de Administração Regional
Municipal Oeste. Essas perguntas tratam daquele aspecto que mencionei há pouco,
da morosidade e, às vezes, da revitimização, que ocorre no processo de escuta pelo
sistema de justiça e segurança, de pessoas que passaram por violações de direitos,
em especial em crimes bárbaros, que é o tema que a Dalila usa aqui.

É importante saber  se esse não é um momento importante e como poderemos
trabalhar a reforma do sistema de justiça. Acho que esse é um tema que envolve
inúmeros atores. O deputado falou da necessidade de melhoria dos nossos códigos.
No  âmbito  do  Poder  Judiciário,  houve  grandes  inovações  desde  a  reforma  que
ocorreu anos atrás, mas ainda temos o grande desafio da morosidade.

Vou contar um caso que acompanhamos de perto - aliás, foi um dos casos que
mais me chocaram: uma adolescente de 14 anos era explorada sexualmente dentro
de uma rede de casas de prostituição do Nordeste brasileiro. A mãe dela, que era
uma das  prostitutas  dessa rede,  faleceu,  e  o  dono  dessas  casas  praticamente  a
adotou. Ela era vista como uma pessoa cuja proteção era feita por aquela rede, mas,
na verdade, era explorada sexualmente; o seu corpo era utilizado como instrumento
de magia negra, de opressão, de medo, para que não fugisse de lá. Depois de alguns
anos ela conseguiu fugir. O caso era tão dramático que precisávamos evitar que ela
fosse revitimizada nesse processo. É claro que temos um sistema muito complicado e
complexo, mas as autoridades públicas daquele Estado se mostraram sensíveis e
entenderam que aquele caso precisaria de um cuidado muito especial no momento
de  ser  ouvido.  Conseguimos  que  a  polícia  e  o  Ministério  Público  a  ouvissem
conjuntamente,  para  evitar  que  ela  contasse  esse  caso  várias  vezes.  Foi  uma
inovação.

Hoje  temos  um  sistema  processual  que  dificulta  e  tem  pouca  capacidade  de
resposta,  mas,  quando encontramos a sensibilidade dos agentes de  segurança e
justiça,  conseguimos  construir  outros  caminhos.  Estão  sendo  testadas  no  Brasil
metodologias de depoimentos sem dano para se ouvirem crianças e adolescentes
que passaram por situação de exploração sexual. É preciso que, nesse tipo de crime
que  envolve  distintas  formas  de  violação,  especialmente  a  violação da dignidade
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sexual, haja inovação. Precisamos de respostas e, principalmente, de sensibilidade.
Só isso pode garantir que não haja revitimização nesses processos.

Pergunta de Euclébio, do conselho tutelar:  “O que acontece quando a vítima só
descobre  depois?  O que  a  política  garante  de  proteção  para  essa pessoa?”.  No
momento de desenho da política, foi debatido profundamente o que significava esse
processo de consentimento. Às vezes, a pessoa até sabia que ia para alguma forma
de exploração sexual, mas consentiu; ou não sabia, foi enganada e consentiu. Para
fins  da  política  brasileira,  o  consentimento  é  considerado irrelevante  em qualquer
situação.  Mesmo  que  a  pessoa  tenha  autorizado,  tenha  concordado  com  essa
oportunidade,  do  ponto  de  vista  das  políticas  públicas,  é-lhe  garantido  que  ela
continue sendo atendida e percebida como uma pessoa que passou por uma situação
de exploração e de violação de direitos e que, portanto, merece todos os mecanismos
de proteção do Estado. Essa tem sido a linha de construção com os distintos atores -
e são muitos - que participam da política, que estão nessa rede nacional, para que
esse discurso seja cada vez mais colocado. O consentimento é irrelevante. Portanto,
é importante que tenhamos conhecimento disso. Mesmo tendo consentido e ido, a
pessoa tem o mecanismo de proteção, o direito de ter um atendimento ou às vezes
até mesmo a proteção do Estado. Às vezes, essas pessoas voltam em condição de
ameaça.

Outra  questão diz respeito  ao  papel  dos centros  de  referência.  O Emerson,  de
Carmo do Paranaíba, apresentou uma questão: “Como as equipes dos Centros de
Referências Especializados da Assistência Social - Creas - podem participar desse
processo?”. Esse tem sido o nosso grande desafio, Emerson. Criamos uma política
nacional, uma rede especializada, a Rede de Núcleos e Postos Avançados, que fica
nos  aeroportos,  portos  e  rodoviárias,  com  uma tarefa.  Também  fazemos  isso  no
âmbito do governo federal.  Fizemos isso com o objetivo  de  mobilizar  as políticas
públicas  de  educação,  saúde,  assistência  social,  turismo,  relações  exteriores  e
segurança  pública,  para  que  sejam  capazes  de  reconhecer  e  prestar  a  devida
atenção. Infelizmente, muitas vezes a Rede de Núcleos e Postos Avançados está na
capital,  não tem pernas  para  cobrir  todos  os estados.  Precisamos da assistência
social preparada para produzir  esse reconhecimento e essa atenção. Percebemos
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que dados do Sistema Único da Assistência Social - Suas - estão conseguindo cada
vez mais reconhecer esse fenômeno. A Rede de Núcleos e Postos Avançados busca
nos territórios,  em Minas Gerais,  construir  as  parcerias  com a assistência, com a
saúde,  com  as  Defensorias  Públicas,  que,  muitas  vezes,  vão  assegurar  o
atendimento jurídico às pessoas que passam por uma situação de violação. Essa
temática,  que  está  transversal  dentro  das  políticas  públicas,  é  o  nosso  desafio.
Queremos muito que os profissionais da assistência pública estejam conosco nessa
luta. Contamos com você, Emerson, nesse sentido.

O deputado nos fez uma provocação importante sobre a segurança pública, sobre o
preparo  ou  o  despreparo  de  todos os profissionais.  Creio  que ainda temos muito
pouco preparo. O desafio ainda é grande no campo da segurança pública. No próprio
processo de tentar coletar informações, verificar o número de registros, concluímos
que  esse  tema  ainda  está  na  invisibilidade  das  forças  de  segurança  pública
estaduais. Para a Polícia Federal isso se dá muito no contexto internacional, mas
existe um desafio gigante, ou seja, o tráfico interno. Esse desafio está posto de forma
especial para a segurança pública. Precisamos do apoio dos setores nesse processo
de  sensibilização,  capacitação  e  na  própria  instrumentalização,  isto  é,  melhores
mecanismos legais que apoiem também esse processo de reconhecimento.

Temos  ferramentas  suficientes.  Às  vezes  nos  apegamos  a  falsos  discursos,
segundo os quais  não existe legislação suficiente  para reprimir.  Temos legislação
suficiente para reprimir as formas de exploração. O que ela nos dificulta muitas vezes
é  o  reconhecimento  específico  das  situações  de  tráfico.  Então,  temos  de  tomar
cuidado, porque há mecanismos para a repressão do tráfico de pessoas nas suas
distintas formas de exploração.

Gostaria de lembrar que existe o discurso de que temos de ter medo, essa tem de
ser uma oportunidade de alertar a sociedade. Nem sempre o discurso do medo traz a
melhor resposta. O discuso consciente traz a melhor resposta, o discurso que lida
com as diferentes formas de vulnerabilidade, e não construindo falsos mitos. Alerto
para a necessidade de fazermos a discussão sobre a Copa do Mundo, sobre grandes
eventos,  como  as  festas  de  São  João  em  Minas  Gerais.  É  uma  tradição  muito
importante, não como a do Nordeste, mas há grandes mobilizações. Grandes eventos
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estão acontecendo no País o tempo inteiro. Não podemos usar o discurso de colocar
no  estrangeiro,  naquele  que  vem  de  fora,  a  responsabilidade  pelo  aumento  da
exploração sexual em nosso país. O problema da exploração sexual existe em função
da nossa realidade, da nossa forma de construção, do nosso modo de sociabilidade.
Essas desconstruções precisam ser feitas, porque senão vamos colocar no estranho
que vem de fora a responsabilidade por um problema que é da sociedade brasileira,
que ocorre na nossa realidade cotidiana.

Temos pela frente o 18 de maio. Quero convocar a sociedade mineira a fazer uma
grande  mobilização  no  dia  18  de  maio.  A Assembleia  Geral  das  Nações  Unidas
convocou todos os países para uma primeira mobilização. Temos o 18 de maio para
combater a exploração sexual, ganhamos o 30 de julho para combater o tráfico de
pessoas. No ano passado a assembleia definiu, e neste ano teremos pela primeira
vez um dia internacional de luta contra o tráfico de pessoas.

A nossa rede de núcleos e postos está construindo uma grande mobilização, uma
semana de mobilização para este tema, no dia 30 de julho.  Os comitês  sociais  -
Marília  e  Betinho  estão  presentes  -  estão  construindo  uma  grande  agenda  de
mobilização para a data. Queremos que essas datas sejam símbolo de uma grande
tarefa que ainda está colocada. Contamos com a Assembleia e com este público para
alertar  que a  exploração sexual  gera uma forma de violação primeira e cria  uma
perpetuação do ciclo de exploração no futuro. Cuidemos sim dessa agenda e de nos
preparar para todos os momentos e eventos que geram mobilização da sociedade,
construindo um discurso que ajude a  trazer  consciência,  que ajude a  divulgar  os
mecanismos de denúncia e não nos coloque numa situação de paralisia. Obrigada.

O presidente  -  Insisto na  falta  de  estrutura.  Não é  possível  combater  isso com
quatro policiais em Confins. Não é possível com servidores terceirizados identificando
pessoas. Neste Plenário, está presente uma mãe que teve seus três filhos levados,
tirados dela, foram embora para fora do Brasil; três crianças, e tudo aconteceu com a
maior facilidade. Às vezes, pensamos que Minas não faz fronteira com outros países,
mas, repito, temos 25% da malha rodoviária federal e apenas um policial rodoviário
federal para cada 700km. Quando começa uma perseguição que entra na rodovia
federal, não temos atribuição para entrar nela e enfrentar isso. Isso é vulnerabilidade.
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A Sra. Margareth Costa Branco, diretora de Assuntos da Mulher do Sindicato da
Polícia  Civil,  sugere  que  seja  elaborada  uma  cartilha  com  linguagem  simples,
direcionada à população, a fim de que vítimas do tráfico ou familiares identifiquem, se
preparem e denunciem. A Dra. Andrea já se colocou à disposição para fazer a cartilha
junto com a Assembleia. Nós aceitamos outros parceiros para fazer esse trabalho. A
Prefeitura de Belo Horizonte também deseja participar. É uma excelente ideia. Muito
obrigado pela sugestão. Ouviremos o Talles Andrade de Souza, coordenador especial
de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas
Gerais.

O Sr.  Talles Andrade de Souza -  Deputado, obrigado. A primeira pergunta é do
Rogério  Rêgo,  conselheiro  tutelar.  Ela  indaga  por  que  a  situação  do  tráfico  de
pessoas não é discutida diretamente com os conselhos tutelares de Belo Horizonte.
Houve uma ação importante em parceria com a Sedese. Foi uma capacitação por
meio de tecnologia à distância com aproximadamente mil conselheiros tutelares, e
havia integrantes de Belo Horizonte. Os conselhos tutelares têm sido uma porta de
entrada, de encaminhamento de casos para o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas. Em Minas, são mais de 800 municípios, o que deixa nosso desafio maior.
Não vamos parar  na primeira capacitação,  outras  virão.  Da mesma forma,  outros
serviços e políticas  de proteção social  estão sendo alcançados.  Por  meio dessas
capacitações, mostra-se a complexidade da temática do tráfico de pessoas, toda essa
complexidade  que  temos  discutido,  desde  o  início  da  manhã,  para  maior
conhecimento técnico a fim de que todas essas instituições consigam colocar a lente
do tráfico de pessoas em seus olhos.

A Ivone Luíza M. Silva, do Conselho Estadual do Idoso, indaga se a pessoa idosa
está  ou não vulnerável  ao tráfico  de pessoas.  Houve alguns casos em relação à
modalidade de exploração laboral,  mas não foram muitos. O Ministério Público do
Trabalho  identificou  homens  idosos,  muitas  vezes  acompanhados  pelos  próprios
filhos, em mineração e na construção civil.

Não são muitos casos, mas é possível que o idoso seja vítima. Não podemos dizer
necessariamente, de imediato, que houve tráfico de pessoas. O trabalho da política
estadual de enfrentamento ao tráfico tem sido muito fortalecido. O Ministério Público
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do Trabalho atua na perspectiva da regularização trabalhista. É preciso que outras
instituições, como bem citou o representante da Polícia Civil, aprofundem os olhares
sobre os casos concretos, porque muitas vezes o tráfico de pessoas pode estar atrás
da violação de outros direitos, como o direito trabalhista. Pode ser que, nesse caso,
haja uma rota de tráfico de pessoas, a figura de um aliciador que, de alguma forma,
favorece, ludibria, engana, trazendo pessoas de outros municípios, de outros estados
para  serem  exploradas  laboralmente  em  Minas  Gerais.  Colocaremos  o  Conselho
Estadual  do  Idoso  na  nossa  agenda  de  visitas  de  capacitação,  para  termos  um
diálogo mais próximo com ele.

A Dalila, da Prefeitura de Belo Horizonte, indaga se há levantamento de números de
casos resolvidos, das pessoas resgatadas. Esses levantamentos ainda são frágeis.
Temos  vivenciado  casos  muito  bem  sucedidos.  Quando  há  exploração  laboral,  o
Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego trabalham com o
resgate, o ressarcimento financeiro, a regularização trabalhista. Muitas vezes essas
pessoas voltam aos seus municípios, aos seus estados de origem. Já houve casos
em que foi possível fazer o atendimento dessas pessoas. Quando as pessoas são
oriundas de outros países, como no caso dos haitianos que atendemos, ou falam
outras  línguas,  elas  têm  compreensão  muito  fragilizada  dos  seus  direitos,  não
conhecem a legislação brasileira. Então articulamos a participação de um tradutor,
para facilitar o diálogo e identificarmos as demandas daquelas pessoas. Às vezes, há
demanda  para  se  processar  serviço  de  assistência  social  ou  de  saúde.  É
fundamental, no momento, o trabalho de articulação dessa rede, para que as pessoas
possam acessá-la. Há também o caso específico de trabalhadores da Bahia, com um
núcleo  de  enfrentamento  ao  tráfico  de  pessoas.  Quando  chegam  ao  estado  de
origem,  é  preciso  acolhê-los,  até  para  não  serem  revitimizados  e  explorados
novamente.  Houve  então  um  diálogo  com  a  Polícia  Federal  para  que
acompanhassem o ônibus  em  que estavam  durante  o  deslocamento  de  Minas  à
Bahia, para serem parados nos postos da Polícia Federal, a fim de se garantir a volta
daquelas pessoas com o dinheiro oriundo da regularização trabalhista, do FGTS, do
dinheiro que lhes era devido. Houve ainda o caso de uma menina indígena traficada
de Goiás e identificada em um município de Minas, que contou com a participação do
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Conselho Tutelar, do Cras daquele município, da Polícia Civil, do promotor de justiça.
Portanto, a partir de casos concretos, é possível identificarmos as boas práticas, as

lacunas de atuação, tanto da rede de proteção social quanto do Sistema de Justiça
Criminal  e  Segurança  Pública.  A  partir  desses  olhares,  dessas  experiências,  é
possível criar fluxos e protocolos de atuação. Esse é o grande desafio.

Como  disse  a  Fernanda,  a  legislação  penal  ainda  é  insuficiente,  pode  ser
melhorada.  Mas  não  estamos  tão  imóveis  e,  de  alguma  forma,  passivos.  Temos
aprendido e avançado bastante. Esse é o caminho. Deputado, mais do que nunca
temos percebido que discutir tráfico de pessoas com todas essas instituições tem sido
o melhor caminho.

Acho que o caminho é a política de prevenção,  a política de  enfrentamento ao
tráfico de pessoas, desenvolvida no âmbito da defesa social, que tem priorizado não
somente ações de repressão, mas principalmente ações de proteção e de prevenção
à criminalidade. Não é à toa que ela está nessa pasta. Temos de cuidar da garantia
dos  direitos  para  que as  pessoas não  sejam revitimizadas.  A proposta  de  via  da
criminalização do direito penal não necessariamente trará proteção a essas pessoas;
elas correm o risco de uma revitimização. É preciso que cheguemos com proteção
social. Essa é a perspectiva, não uma aposta. É a realidade; é a política que temos
desenvolvido e em que temos avançado bastante.

Agradeço a oportunidade deste espaço. Peço licença só para agradecer e registrar
a presença da Flávia Gotelip,  da Letícia,  dos gestores do Centro de Prevenção à
Criminalidade e do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que integram,
com muita competência,  essa rede de enfrentamento ao  tráfico  de  pessoas e  de
prevenção à criminalidade no Estado de Minas. Agradeço a oportunidade.

O presidente - Além da Flávia, o Talles nos fez lembrar de todos, pois realizamos
pelo menos 15 reuniões preparatórias. A Cláudia, a Flávia, a Letícia,  enfim, todos
participaram, construíram e nos ajudaram a chegar a este dia.

Ainda há duas pessoas inscritas, mas já estão encerradas as inscrições, até porque
precisamos  chegar  ao  final  desta  reunião.  Depois,  ouviremos  o  representante  da
Jocum. Com a palavra, o Sr. Pedro Henrique Costa, da PUC de Contagem. Há um
microfone perto de você, Pedro. Obrigado pela presença.
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O Sr. Pedro Henrique Costa - Deputado, nós é que agradecemos.
Bom dia a todos que estão aqui. Viemos em nome da universidade. Direciono a

minha fala ao Talles e ao Johan. Johan, é impressionante a maneira como você trata
o tema.

Pessoal, estamos desenvolvendo em Contagem um projeto de iniciação acerca do
tráfico de pessoas. Somos do curso de direito. Nossa participação aqui, Talles, é para
nos aproximarmos de vocês. Johan, com você e junto ao governo do Estado - se a
deputada Luzia  Ferreira  também  puder  nos  ajudar  em Contagem  -,  pretendemos
potencializar o nosso trabalho de iniciação científica lá. Queremos ministrar palestras;
passar pelas escolas e mostrar o nosso trabalho; mostrar que é crime e é um tema
que precisa ser bem-tratado.

Nós, estudantes de Direito,  o pessoal  do curso de Serviço Social,  o pessoal da
engenharia  e muitas  outras  pessoas  estamos  mobilizados  e desenvolvemos  esse
projeto de iniciação científica. Então quero me aproximar do governo do Estado, do
Johan e desta Casa para desenvolver e potencializar o trabalho em Contagem.

Sucintamente, era isso. Agradeço demais a presença de todos e parabenizo esta
Casa por esta iniciativa. A PUC de Contagem está muito feliz em poder contribuir e
aprender mais com a Assembleia Legislativa. Obrigado

O presidente  -  Muito bem. Pedro,  você e  seus colegas da PUC-Contagem nos
animaram; deram-nos uma palavra de ânimo mesmo. Muito obrigado.

Vamos ter o prazer de ouvir a Dra. Maria de Lurdes Santa Gema, meio mãe dessa
criançada toda, promotora de justiça da Infância e Juventude.

A Sra. Maria de Lurdes Santa Gema - Bom dia! Deputado, obrigada pelas palavras.
Primeiro,  informo  à  Fernanda  que  o  Fórum  Interinstitucional  de  Enfrentamento  à
Violência  Doméstica,  Abuso e  Exploração  Sexual  de  Crianças e  Adolescentes de
Minas Gerais - Fevcamg - já tem 10 anos de existência. O Ministério Público participa
de todas as reuniões, que são realizadas às terceiras sextas-feiras de cada mês e
contam com a participação de mais de 60 instituições. Temos enfrentado muito a
questão da violência sexual contra crianças, adolescentes e também mulheres. Aliás,
acredito que o protocolo de humanização para atendimento a essas vítimas se iniciou
em Minas Gerais, por meio do fórum, e há várias ações para o dia 18 de maio: uma
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das  duas  mais  importantes  reuniões  será  realizada  em  Belo  Horizonte,  com  a
participação da prefeitura de Belo Horizonte, no parque municipal, no dia 20; e, no dia
26,  será  realizado  um  grande  seminário  com  a  presença  de  representantes  do
Hospital da Polícia Militar.

Estamos debatendo também o trabalho dos policiais e dos médicos integrantes da
rede de saúde do Hospital Militar, que realiza um trabalho muito importante em Belo
Horizonte. Queremos debater uma proposta para a parte de cirurgia de reparação,

em  que o  Hospital  Militar  de  Belo  Horizonte  tem  know-how.  Queremos que esse
trabalho seja destinado às vítimas de violência sexual.

Quero fazer uma pergunta ao deputado federal: quais são os recursos destinados

pelo governo federal para a questão do enfrentamento do tráfico de pessoas? Entre
eles,  também  há  destinação  para  os  estados  fomentarem  o  debate  junto  aos
comitês?

Uma pergunta para o Dr. Talles: em Minas Gerais, no orçamento deste ano, na área
da defesa social, há a destinação de R$100.000,00 para aquisição de equipamentos
para o enfrentamento do tráfico de pessoas. Foi aprovada uma emenda popular, no

último PPA, no valor de R$450.000,00 para o comitê. Gostaria de saber como está
sendo feita essa execução orçamentária, uma vez que percebemos a necessidade de
uma maior integração, de debater a questão, nela envolvendo não só a sociedade

civil, mas também todos os órgãos de segurança e de atendimento. E o comitê tem
um papel fundamental nessa questão. Muito obrigada.

O presidente - A Natália Soares, da Universidade Federal de Uberlândia, do coletivo

feminista Flor de Cacto, gostaria de fazer uma pergunta. Eu entendi que o deputado
respondeu à sua questão, mas, como você acha que não foi respondida, venha ao
microfone, por favor.

A  Sra.  Natália  Soares  -  Acho  que  houve  um  erro  de  interpretação.  Eu  não
questionava a criminalização da prostituição, e sim a sua regulamentação. O Projeto
de  Lei  Federal  nº  4.211,  do  deputado  Jean  Wyllys,  que  regulariza  a  casa  de

prostituição e a atividade de prostituição, mesmo dizendo que combate a exploração
sexual, está, no mesmo projeto, garantindo a mesma coisa, porque não há medidas
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efetivas de fiscalização. Gostaria de saber como isso aumentaria o número do tráfico
de pessoas no Brasil.

O presidente - Obrigado, Natália, pela participação. Passarei a palavra ao deputado
Arnaldo Jordy, que responderá à Natália, da Universidade Federal de Uberlândia - e
ela está realmente interessada no assunto, uma vez que viajou 560km para estar aqui
-, e à nossa promotora Dra. Santa Gema.

O deputado federal Arnaldo Jordy - Há vários projetos tramitando na Casa e que
regulamentam a questão, como você disse. Um deles é do deputado Jean Wyllys. Foi
criada uma comissão especial, e o debate está sendo feito. Não é um debate fácil,
nem é apenas nosso; o assunto tem sido discutido na ONU e em outros ambientes.

Acho que não há uma relação direta entre essas duas coisas. Não creio que o
problema  da  regulamentação  da  atividade  da  prostituição  vá  determinar  o
crescimento do tráfico de pessoas para esse fim. São duas coisas que têm nitidez
própria, e não há estatística que demonstre sua ligação. Há algumas experiências de
países ditos mais desenvolvidos em que essa relação direta não foi comprovada.

Não acho que esse projeto de lei do deputado Jean Wyllys obtenha aprovação do
jeito como foi concebido, porque a polêmica é muito grande, e toda vez que isso
ocorre a tendência da casa é fazer as mediações possíveis. A sociedade brasileira
precisa esgarçar melhor essa discussão, até para que o parlamento tenha uma ideia
um pouco mais nítida da questão. Como eu disse, temos um grande problema: não
há estatísticas suficientes atualmente para chegarmos a uma conclusão.

Com relação  à  dotação,  também padecemos  desse  mal.  Não  há  uma dotação
orçamentária específica para o enfrentamento do tráfico de pessoas. O recurso está
diluído  em  outros  orçamentos.  Existem  programas,  como o  II  Plano  Nacional  de
Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas,  que  foi  finalmente  formalizado  em  2013,
depois  de  muito  tempo  de  discussão  pela  sociedade  civil,  em  conferências  e
audiências em todos os estados. Houve um debate fértil, mas só ano passado é que
ele  foi  consumado.  Quer  dizer,  os  recursos  estão  diluídos  em  outras  rubricas
orçamentárias tanto nos governos estaduais, ao que se sabe - no Pará há uma briga
muito  grande  para  evoluirmos  no  sentido  de  que  os  núcleos  tenham  dotação
específica -, quanto em nível do orçamento federal.  É mais uma expressão dessa
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subvalorização do conteúdo da discussão na sociedade e no governo. As instituições
do Estado brasileiro não são distintas do acúmulo de opiniões que a sociedade tem
sobre  determinado  tema.  Estamos  processando  essa  ultrapassagem  quase  que
clandestina, digamos, do enfrentamento do tráfico humano no Brasil para uma política
pública  mais  definida,  com  objetivos,  com  monitoramento,  com  acompanhamento
estatístico e aferição de resultados. Estamos numa fase de gestação desse desenho
mais nítido da política de enfrentamento do tráfico humano. Isso envolve, repito, um
debate  de  valores,  uma  discussão  ideológica  na  sociedade,  e  precisamos  nos
posicionar claramente, porque isso enfrenta a lógica do mercado, que é intrínseca ao
modelo  de  sociedade  que vivemos.  Espero  que  o  orçamento  de  2015,  que  será
votado no Congresso em 2014 e, consequentemente, nas assembleias legislativas e
câmaras de vereadores, consiga avançar, fazendo uma destinação orçamentária mais
específica de recursos para esses programas de enfrentamento do tráfico de pessoas
no Brasil.

O presidente - O Talles responderá à Dra. Santa Gema sobre a execução, e estou
me lembrando de um recurso para o posto do migrante.

O  Sr.  Talles  Andrade  de  Souza  -  Até  agradeço  à  promotora  a  pergunta.  É
fundamental destacar que a emenda parlamentar está sendo um fôlego importante.
São R$100.000,00 para a estruturação do posto avançado, a contratação da equipe,
a infraestrutura. Já estão bem adiantados os procedimentos para a operacionalização
desse recurso, no diálogo com a Seplag e com a própria Seds. Já dialogamos muito
com a Infraero, e agora um novo ator, que é a empresa privada que será responsável
pela gestão do aeroporto, já participa da discussão. Contamos também com o apoio
da Secretaria Nacional de Justiça nesse diálogo. A expectativa é a implantação desse
posto avançado ainda em 2014. Temos ainda parcerias, como o espaço da Secopa.
As ações de enfrentamento, de publicidade, de informação vão acontecer ainda que
anteriormente à implantação da infraestrutura do posto avançado. Já estamos atentos
para essas necessidades.

O Sr. Talles Andrade de Souza - Grande parte do recurso é voltada para ações com
o objetivo  de  subsidiar  a  atuação  do  comitê  e  campanhas  de  conscientização  e
informação  sobre  o  tráfico  de  pessoas.  Realizaremos  campanhas  de  mídia,  de
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materiais  informativos,  de  cartilhas,  de  folders.  Já  iniciamos  a  construção  dos
processos licitatórios para a construção desses materiais. É importante destacar que
é uma construção coletiva. Isso tem sido levado para discussão no âmbito do comitê
porque é necessário que o material seja útil e efetivo para toda a rede que compõe o
comitê, e não somente para o Programa Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas. Então, essa tem sido uma construção compartilhada.

A emenda  alcança  o  próximo  ano  e  temos  uma  grande  expectativa  sobre  a
construção de um banco de dados compartilhado, que será fundamental e estratégico
para que tenhamos uma leitura mais sistêmica sobre como o fenômeno do tráfico de
pessoas chega a cada uma das instituições. Cada instituição poderá ter um olhar
sobre o deslocamento desse fenômeno a partir  de todas as instituições,  desde o
inquérito policial da Polícia Civil e da Polícia Federal até uma denúncia do Ministério
Público,  o  processo  penal  e  as  possíveis  sentenças  em  crimes  correlatos  ou  do
próprio tráfico de pessoas. Precisamos de um banco de dados que nos permita esse
olhar sistêmico.

Entrando um pouco na questão dos investimentos, temos um convênio federal que
ainda está em vigência, no valor de 400 mil, que contribuiu para a estruturação do
Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, para uma pesquisa que está sendo
realizada pela Universidade Federal de Uberlândia, que já citei e também para um
seminário  que  acontecerá  ainda  neste  ano.  Houve  uma  contrapartida  também
importante do Estado de Minas, que entra com toda a equipe técnica, tanto por meio
de um termo de parceria com o Instituto Elo, que é nosso parceiro na política de
prevenção, quanto com uma equipe técnica no âmbito da Coordenadoria Especial de
Prevenção  à  Criminalidade.  Como  o  deputado  Arnaldo  bem  salientou,  vamos
institucionalizar  essa pauta  gradativamente.  A conscientização social  dos  atores é
fundamental.  A sensibilização é fundamental,  como bem disse a Fernanda, mas é
preciso  haver  políticas  públicas  e  profissionais  para  que  as  ações  concretas
aconteçam. Esse é o caminho que temos percorrido.

O presidente - Vamos ouvir a Vanessa do Carmo, coordenadora do Departamento
de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas  de  Jovens  com  uma  Missão  em  Belo
Horizonte.
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A Sra. Vanessa do Carmo - Não pude abordar esse assunto na minha fala, mas
fazemos parte também da Rede Evangélica do Terceiro Setor  em Minas Gerais e
estamos apoiando uma campanha chamada Bola na Rede, uma campanha da Renas
- Rede Evangélica Nacional de Ação Social - sobre o enfrentamento à exploração
sexual. Ela vai para além das 12 cidades-sedes que vão receber os jogos da Copa.
Os treinamentos e a capacitação estão sendo feitos nas cidades ao redor. No próximo
dia 17 de maio teremos o segundo seminário:  A Rede em Ação por uma Infância
Protegida,  que será realizado na Igreja Batista da  Lagoinha durante o dia inteiro.
Contamos com a participação de todos.

A respeito do recurso financeiro para o fundo específico para o enfrentamento ao
tráfico, pude participar do segundo encontro da rede, em Recife, para a priorização
das  propostas.  Recordo-me  que  uma das  propostas  foi  a  criação  de  um  fundo.
Tivemos  ali  um  momento  de  votação  para  a  priorização  dessas  propostas.  E
pensávamos: como faremos tudo isso sem ter um fundo? Foi dito que geralmente se
faz um estudo para depois fazer um plano, mas nós fizemos o contrário: fizemos um
plano para, depois, darmos importância aos estudos. Como é que vamos subsidiar
isso? O que precisa ser feito e quanto precisa ser feito? Os estudos são fundamentais
nesse sentido.

O presidente - Vamos ouvir, por último, Johan Lukasse, fundador de Jovens com
Uma Missão em Belo Horizonte.

O Sr.  Johan Lukasse -  Obrigado.  Tenho ainda uma pergunta, mas, antes disso,
queria responder aos nossos companheiros da PUC que estamos a disposição para
vocês compartilharem conosco. Peguem meu cartão, nosso telefone, nossos contatos
para trabalharmos juntos.

É exatamente sobre isso a pergunta do Hélio, do Abas, em Betim: “Como integrar
os trabalhos e as ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas entre as diversas
religiões,  bem  como  os  programas  dos  poderes  públicos  federal,  estadual  e
municipal, além dos programas das empresas?”. Precisamos nos levantar realmente
como uma sociedade só; precisamos levar a opinião pública a dizer “não” ao tráfico
humano,  “não”  à  exploração  sexual.  Obviamente,  precisaremos  encontrar  um
denominador comum, pois,  em alguns pontos,  temos divergências.  Mas creio que
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podemos concordar sobre algo: ninguém pode ser dono de ninguém; não podemos
ter  escravidão  em  nossa  nação,  nem  exploração  sexual,  nem  outros  males;
precisamos dizer “não” a isso. Então, quando estamos juntos, precisamos levantar a
opinião  pública  e  realmente  dizer  que,  como brasileiros,  não  queremos  isto  nem
aquilo. Podemos trabalhar juntos. Por favor, juntem-se a todas essas iniciativas em
favor de enfrentar o tráfico de pessoas da maneira mais abrangente possível.

Sobre as cartilhas, dentro da Jocum, começamos a ver que estávamos com muita
conversa e, muitas vezes, não tínhamos nada sólido em nossas mãos. Exatamente
por isso, um de nossos missionários sugeriu criarmos uma cartilha, um livreto de 60
páginas, onde tratamos o tema de maneira muito fácil, com o acompanhamento de
teatros,  também muito  fáceis,  para apresentar  ao  público-alvo  dos  aliciadores:  os
adolescentes,  de maneira clara,  o que está  acontecendo.  Se estiver  acontecendo
com você, denuncie, saia fora, fuja.

Então, quero convidá-lo a participar. Estamos à inteira disposição para compartilhar
nossos recursos com você na medida do possível. Muito obrigado.

O  presidente  -  Neste  final,  queria  também  lembrar  que,  segundo  os  dados  da
Interpol,  o país que mais recebeu brasileiros foi  o Suriname, tão próximo de nós.
Precisamos,  de  alguma  forma,  divulgar  que,  em  grande  parte,  esse  país  é
muçulmano. Os surinameses vêm ao Brasil e propõem casamento à brasileira, mas,
quando chega lá, ela fica sabendo que é a quarta esposa daquele homem. E a saída
do Suriname é traumática, pois o governo brasileiro o reconhece e não pode intervir
no seu modo de viver. Então, é importante orientarmos as famílias brasileiras sobre a
questão.

Lembro-me de um relato do representante da Interpol  sobre casos ocorridos no
Suriname. Mulheres brasileiras o procuraram para pedirem que interviesse junto ao
governo brasileiro, e sua resposta era que não podia fazer nada. Ela estava casada
mesmo, só que era a quarta esposa, fazendo parte de um harém, algo que vai longe
do sonho de nossas filhas. Pois, não, deputado Arnaldo Jordy.

O deputado federal Arnaldo Jordy - Realmente, o Suriname é o destino para onde
mais se exporta, vamos dizer assim, mulheres brasileiras.

Lamentavelmente, nós, da CPI, passamos um ano negociando com o Itamarati a



899
____________________________________________________________________________

ida  ao  Suriname  para  tentar  estabelecer  uma  relação  de  cooperação  para  o
enfrentamento dessa situação, que é dramática. Uma das últimas brasileiras que foi
resgatada lá simplesmente se jogou do 2o andar de uma casa de prostituição. Ela
estava em cárcere privado. Seu resgate só foi possível porque no hospital  ela foi
atendida por um médico paraense, que estava lá. Ela pediu socorro, e esse médico
conseguiu  acionar  as  autoridades  brasileiras  para  fazer  o  resgate  dessa  moça
brasileira, que teve fratura nas duas pernas.

A situação é grave. A fronteira do Suriname tem uma fiscalização muito precária.
Passamos  um  ano  tentando  negociar  a  ida,  presumindo  interesses  do  governo
surinamês em superar isso, o que na verdade se revelou o contrário. O governo do
Suriname não tem interesse nisso, e digo isso com absoluta convicção. Existe um
mercado paralelo  que interessa ao governo.  O presidente  do  Suriname, aliás,  foi
denunciado  internacionalmente  por  tráfico  de  drogas.  Então,  é  uma  situação
extremamente delicada, em que as mulheres brasileiras, especialmente do Pará, do
Amazonas, do Amapá, são presas fáceis porque existe uma série de promessas.

A moeda circulante no Suriname é o euro, e isso é um grande atrativo. Existem
também essas promessas de casamento, que, como foi muito bem dito aqui, são uma
ilusão,  porque é o  quarto ou  quinto  casamento,  que pode se  desfeito  com muita
facilidade.  Esse é um ponto que precisa ser  enfrentado. Conseguimos fazer  ouvir
alguns relatos no Oiapoque, mas não conseguimos realmente ter  nenhum tipo de
diálogo com o governo Surinamês para coibir o tráfico.

O presidente - Muito obrigado. Vocês podem ver como esse homem trabalha. Foi
até o Suriname e conseguiu voltar.

Não  poderia  encerrar  esta  reunião  sem  ouvir  esta  deputada  competente  e
participativa,  Luzia  Ferreira,  que  representa  tão  bem  as  mulheres  nesta  Casa.
Deputada trabalhadeira, que está aqui atenta e interessada em tudo.

A deputada Luzia Ferreira - Obrigada, deputado João Leite. Estendo meu abraço a
todos que estão aqui neste importante debate e cumprimento toda a Mesa, cada um
com sua contribuição. Vou participar mais efetivamente na parte da tarde, mas queria
aproveitar para agradecer especialmente ao deputado federal Arnaldo Jordy. Ele veio
de muito longe e,  apesar  de ter  uma atividade política muito intensa em Brasília,
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aceitou o nosso convite para vir aqui participar deste debate e trouxe informações
importantes. Gostaria de agradecer sua disponibilidade. O Arnaldo Jordy é um amigo
de longa data. Somos do mesmo partido, o PPS, temos uma militância comum a favor
de nosso país, das causas sociais e da democracia. Lá no Pará ele é um campeão de
votos por sua atuação tão dedicada. Temos a certeza de que sua dedicação e sua
luta pelos direitos humanos e por um Brasil mais justo têm sido reconhecidas cada
vez mais no seu estado.

Como  foi  dito  aqui,  estamos  descobrindo  que  essa  luta  é  quase  invisível  na
sociedade e também na atuação pública. Talvez agora um dos legados da Copa seja
também ter trazido à tona um assunto dessa gravidade, que é o tráfico de pessoas.

Estatísticas  sérias  ou  até  falsas  e  fantasiosas  indicam  que  um  evento  dessa
proporção favorece muito as ações de pessoas que se organizam no mundo, como é
o caso dos traficantes, para levar pessoas do Brasil.  Já vimos que as vítimas são
pessoas  pobres,  vulneráveis,  especialmente  as  mulheres  jovens  e  adolescentes.
Acho que este debate é importante. Como todos disseram, o Estado brasileiro, em
todas as suas dimensões, tem de se aparelhar para dar a devida dimensão a esse
problema.

Quero dizer que nos surpreende que a própria Fifa, que está organizando a Copa
do Mundo, divulgue internacionalmente uma imagem do Brasil que favoreça o turismo
sexual.  Já  realizamos  esse  debate  aqui  na  Assembleia.  No  site  da  Fifa,  estão
manifestas diversas orientações aos turistas que vêm acompanhar a copa, mas na
foto de capa estão mulheres seminuas, de biquíni na praia, o que sugere um convite,
como se aqui fosse um paraíso do turismo sexual; as camisetas da Adidas também
estavam reforçando esse lado. Lamentamos isso. Acho que a Fifa, com o histórico
das estatísticas, deveria ajudar a prevenir essa questão com campanhas educativas,
para que não ocorresse. Então, lamento que isso não ocorra e que a própria Fifa
insinue que o Brasil é propício para o turismo sexual. Isso está na sua divulgação
oficial da Copa no Brasil.

Acredito  que  este  debate  é  uma  contribuição  ao  assunto.  Esperamos  que  as
sugestões  feitas  possam  contribuir  para  prevenir  esses  crimes  não  só  em Minas
Gerais, que será uma das cidades-sede da Copa do Mundo. Este estado é quase um
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país,  geograficamente  muito  bem-situado,  portanto,  muitos  turistas  deverão
desembarcar  aqui.  Esperamos  também  contribuir  para  a  Política  Nacional  de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Muito obrigada.

O presidente - Agradeço à nossa consultoria; ao grupo de trabalho da GPI - Hugo,
Dalton, Paula e Renata, que já saiu; à nossa taquigrafia; ao Antônio Marcondes e sua
equipe, que traduzem o evento em Libras; e à Polícia do Legislativo, que não deixou
ninguém entrar armado aqui, para a nossa segurança.

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

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,  convocando as
deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
do dia já publicada, e para a especial também de hoje, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/5/2014

Presidência do Deputado João Leite e da Deputada Luzia Ferreira
Sumário:  Destinação  da  Interrupção  dos  Trabalhos  Ordinários  -  1º  Painel:

Composição da Mesa - Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos - Palavras
do Sr.  Luiz Carlos Rezende e Santos -  Palavras da Sra. Márcia Anita Sprandel  -
Palavras do Sr. Marcelo Gonçalves Campos - Palavras do Sr. Wellerson Eduardo da
Silva Corrêa - Palavras da Presidente - 2º Painel: Composição da Mesa - Palavras da
Sra. Marília Carvalho Guimarães - Palavras da Sra. Cristina Coeli Cicarelli - Palavras
da Sra. Eliane Quaresma Caldeira de Araújo - Palavras da Sra. Kelly Cristina Gomes
de Oliveira -  Palavras da Sra.  Maria Aparecida  Menezes  Vieira  -  Palavras  do  Sr.
Pascal Jean André Roger Peuzé - Esclarecimentos sobre os Debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O presidente (deputado João Leite) - Destina-se esta parte da reunião à realização

do ciclo de debates Enfrentamento do Tráfico de Pessoas em Minas Gerais, que tem
os seguintes objetivos:  propiciar o entendimento do tráfico de pessoas como uma
violação dos direitos humanos em suas diversas modalidades, com destaque para a



902
____________________________________________________________________________

exploração  sexual,  o  trabalho  escravo  e  a  adoção  ilegal;  compartilhar  os  dados
relativos ao tráfico de pessoas, com vistas ao dimensionamento do fenômeno e à
identificação  de  públicos  vulneráveis  e  de  possíveis  rotas  de  operação  de  delito;
refletir sobre a temática a partir dos desafios decorrentes da realização de grandes
eventos no Brasil, particularmente a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016 - e
também as Paralimpíadas de 2016; discutir estratégias e ações de enfrentamento do
tráfico de pessoas, priorizando a mobilização e a sensibilização do poder público e da
sociedade para articulação de uma rede que atue no enfrentamento desse fenômeno
em Minas Gerais.

1º Painel
Composição da Mesa

O presidente - Convidamos a compor a Mesa para o 1º Painel a Exma. Sra. Márcia
Anita Sprandel, assessora técnica do Senado Federal e do Comitê de Deslocamentos
e Migrações Internacionais da Associação Brasileira de Antropologia; e os Exmos.
Srs. Luiz Carlos Rezende e Santos, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional
de  Justiça;  Marcelo  Gonçalves  Campos,  coordenador  do  Projeto  de  Combate  ao
Trabalho  Análogo  ao  de  Escravo  da  Superintendência  Regional  do  Trabalho  e
Emprego  em  Minas  Gerais;  Wellerson  Eduardo  da  Silva  Corrêa,  coordenador  da
Defensoria Especializada da Infância e Juventude Cível; e deputado federal  Arnaldo
Jordy, presidente da CPI do Tráfico de Pessoas na Câmara dos Deputados.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O presidente  -  Esclarecemos  que,  após  as  exposições,  abriremos  espaço para

apresentação de perguntas aos participantes da Mesa por escrito ou oralmente e de
outras  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 deverão
especificar  isso  no  formulário  e,  para  efeito  de  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.
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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 17 de maio,
e poderá ser acessada pelo portal da Assembleia Legislativa: www.almg.gov.br.

Iniciaremos  o  painel  “Tráfico  de  pessoas  e  algumas  de  suas  modalidades:
exploração  sexual,  trabalho  escravo  e  adoção  ilegal”.  Com  a  palavra,  o  Sr.  Luiz
Carlos Rezende e Santos.

Palavras do Sr. Luiz Carlos Rezende e Santos
Boa  tarde,  deputado  João  Leite.  Como  todos  viram,  ele  é  meu  bom  amigo,

conhecido de tantas lutas em penitenciárias - inclusive, quase cumprimos pena lá.
Conseguimos já uma progressão de regime. Muito obrigado, deputado. É um prazer
estar aqui ao lado do senhor e dos colegas que compõem a Mesa. É uma satisfação
e um orgulho voltar à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, meu estado.

Sou juiz criminal aqui em Belo Horizonte; sou juiz em Minas Gerais há 16 anos.
Aproximadamente  há  um  ano  estou  afastado  do  Estado  servindo  ao  Conselho
Nacional de Justiça, desenvolvendo algumas políticas públicas de âmbito nacional.
Daí a oportunidade que tenho de estar aqui, na Assembleia representando o conselho
para tratar desse assunto. Eu e o deputado João Leite estivemos juntos cuidando das
questões  carcerárias  e  tínhamos  certeza  de  que  em  alguns  casos  se  tratava  de
coisas invisíveis. O tráfico de pessoas não é diferente. Para mim é curioso, e vou
trazer algumas informações. Gostaria de me permitir uma explanação muito coloquial,
muito à vontade com todos, porque quero que vocês se sintam à vontade também.
Vamos falar um pouco de experiências pessoais e também da doutrina do direito, um
pouco da legislação. Espero não cansá-los para interagirmos o máximo possível.

Gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre essas condutas consideradas crime,
que envolvem o tráfico de pessoas, mas antes gostaria de expor um caso. Existiu
uma pessoa de nome Manoel José dos Santos, que nasceu na cidade do Porto em
1845. Essa pessoa deixou a cidade do Porto aos 11 anos de idade com destino ao
Rio  de  Janeiro.  Durante  10  anos,  após  sua  chegada  ao  Rio  de  Janeiro,  ele  foi
submetido ao trabalho não remunerado em proveito dos proprietários do navio que o
trouxeram, ao argumento de que estaria pagando a sua passagem para o Brasil. O
garoto ficou dos 11 ou 12 anos até 21 ou 22 anos trabalhando sem remuneração.
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Essa pessoa, no ano de 1872, seguiu destino para a nossa região do Centro-Oeste
mineiro e lá constituiu família e teve uma prole numerosa. É bom que se diga que
nunca mais retornou ao seu país e nunca mais teve contato com qualquer familiar
seu. Essa pessoa - para nós, que já ouvimos casos desses, de imigrantes que vieram
para o Brasil - era uma espécie de herói, um herói vencedor, um desbravador. E, de
algum tempo para cá, já pensando na situação do tráfico de pessoas, na verdade
esse moço, que era meu antepassado, antepassado do Jaiminho Martins, foi vítima
também da miséria em que deveria viver na cidade do Porto, da única esperança que
teve que era essa. E veio, e abraçou a oportunidade, e lutou. Isso se passou aos
meus olhos como algo invisível,  impossível de se enxergar completamente. Como
vamos imaginar isso, já que sempre pensamos isso do ponto de vista heroico, jamais
de forma absurda a que uma pessoa era submetida?

Diante dessa reflexão primeira que gostaria de compartilhar, a discussão do tráfico
de pessoas começou com o Tratado de Paris em 1814, tratado entre Inglaterra e
França, e que dizia respeito exclusivamente ao tráfico de negros.

As pessoas submetidas a esse constrangimento são sempre vulneráveis  e com
uma  situação  econômica  terrível,  de  necessidade.  Primeiramente,  no  mundo,  o
primeiro tratado foi o que diz respeito à escravatura, aos negros; depois surgiu um
novo tratado internacional para proteger as mulheres brancas. E assim foi evoluindo
com o tempo: tratados que diziam respeito às mulheres; tratados que diziam respeito
às mulheres e às crianças, esse com um especial cuidado que ainda persiste; até que
chegamos, bem recente, para tratar isso como cuidado para seres humanos.

Essas pessoas  vítimas desse tipo de violação sempre foram olhadas com uma
certa ambiguidade. As pessoas as olhavam achando que eram meio criminosas, meio
aproveitadoras, pessoas que queriam se prostituir, pessoas que queriam se beneficiar
com alguma coisa. Então era aquele ser menor. Por isso eles se tornavam invisíveis.
Muitos os levavam para dentro de casa e falavam: olhem como sou bom, estou até
cuidando de um. Às vezes, é delicado enfrentar esse assunto, é delicado tocar o dedo
na ferida.

Até  há  muito  pouco  tempo,  quando  se  falava  em  prostituição,  todos  achavam
engraçado quando uma pessoa mais velha era flagrada com uma criança de 12 anos
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de idade. Falavam: “Como ele é danado”. Que coisa pífia e ridícula, vergonhosa! Mas
nós,  com  olhares  machistas,  imaginávamos  que  aquela  menina  não  era  nada,
ficávamos  mais  preocupados  com  uma  atitude  de  um  boçal,  daquele  que  vivia
aproveitando a miserabilidade da criança. Até há pouco tempo isso era motivo de
risada.

Já estou chegando ao nosso tema, mas antes é importante fazer esse pequeno
pano de fundo para chegar, é claro, ao Protocolo de Palermo, que já foi citado hoje
pela manhã, com muita propriedade, pelo Talles. O Brasil é signatário do Protocolo de
Palermo, que reconhece a existência do tráfico de pessoas, apesar de estar meio
truncada sua redação. A sensação que temos é que, na verdade, o consentimento
estava excluindo qualquer responsabilidade em relação à vítima, embora o Brasil não
tenha essa interpretação -  é bom que se diga isso.  Mas o Protocolo de Palermo
define algumas ações, meios e finalidades para se reconhecer o tráfico de pessoas:
recrutamento, mediante ameaça, para prostituição de outra pessoa; transporte com
uso de força para a exploração de outras formas de prostituição; alojamento mediante
engano para trabalhos ou serviços forçados. Então são ações, meios e finalidades, o
que é um bom conceito para os estudiosos. Compartilhamos essa tabela, que é muito
boa para conseguirmos identificar os casos de tráficos de pessoas.

Bom, mas o Brasil define como crimes algumas condutas relacionadas ao tráfico de
pessoas,  e não é de  hoje.  O Código  Penal  -  o  deputado federal  hoje  de manhã
lembrou  -,  que  tem  uma feição  protecionista  ao  patrimônio,  na  década  de  40  já
contemplava  uma  conduta  típica  que  previa  pena  para  o  tráfico  de  pessoas,  de
mulheres. Muitas condutas correlatas ao tráfico já são conceituadas, estão dentro do
nosso Código Penal e são aplicadas para esses casos.

Destacamos então que o Código Penal de 1840 previa pena para quem praticasse
o tráfico de mulheres, promovesse ou facilitasse a entrada no território nacional de
mulher que viesse a exercer a prostituição ou a saída de mulher que viesse exercê-la
no estrangeiro. Havia a previsão de reclusão de três a oito anos. Depois do Protocolo
de Palermo propôs-se um novo texto: “Promover, intermediar ou facilitar a entrada no
território nacional de pessoa que venha exercer a prostituição ou a saída de pessoa
para exercê-la no estrangeiro.” Também previa a mesma pena.
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Não satisfeito, o legislador fez uma nova proposta. Deputado João Leite, ao final,
quero ter  a oportunidade de falar  aqui sobre o projeto de lei que foi aprovado no
Senado  esta  semana  e  encaminhado  à  Câmara  dos  Deputados.  Retomando,  o
legislador brasileiro continua não satisfeito com isso e então editou uma nova norma,
um novo texto  para o art.  231 do Código  Penal,  para  agora contemplar  o  tráfico
internacional  de  pessoa  para  fins  de  exploração  sexual:  “Promover  ou  facilitar  a
entrada em território nacional de alguém que nele venha exercer a prostituição ou
outra  forma  de  exploração  sexual  ou  a  saída  de  alguém  que  vai  exercê-la  no
estrangeiro.” Propôs então uma nova pena.

Essa é a norma mais conhecida. Vamos falar daqui a pouquinho sobre as condutas
semelhantes ao trabalho escravo. Mas gostaria de dizer que o Código Penal antes
dispunha, no art. 129, das modalidades de lesão corporal, como lesão corporal leve,
qualificada, qualificada em razão do resultado, pelo resultado morte. Há ali as penas.
Havia também um crime conhecido como vilipêndio de cadáver. Na década de 1940
era isso que se conhecia e se imaginava.

Veio a lei de remoção de órgãos, tecidos, no ano de 1997. Começou-se então a
tipificar de outra maneira condutas que outrora eram enquadradas no Código Penal,
por exemplo, remover tecidos, órgãos ou parte do corpo de pessoa ou de cadáver.
Outrora  isso  seria  lesão  corporal.  Desde  1997,  há  um  tipo  específico:  ou  lesão
corporal, ou, se retirasse do cadáver, vilipêndio de cadáver. Há um tipo penal próprio
que trata desse assunto.

Precisamos lembrar que essa é aquela lei que permite a retirada de órgãos das
pessoas. Poucas pessoas sabem que para parentes é possível a doação de órgãos,
desde que sejam órgãos duplos, como os rins. Isso é possível para parentes até o
quarto grau, é possível entre primos. Do contrário, há necessidade de autorização de
um juiz. Não se fala nisso com relação à medula óssea. Quanto a isso existem os
bancos.

Essa lei, de alguma forma, veio, deputado, proteger o tráfico de pessoas, ainda que
não tenha tido essa inspiração. Há também a questão de comprar ou vender tecidos
ou órgãos  do  corpo humano.  São penas  altas.  Continua:  realizar  transplantes de
órgãos ou partes do corpo humano. Podemos citar como exemplo o cirurgião que
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praticou  esse  tipo  de  transplante  sabendo  que  os  órgãos  eram  de  origem  não
permitida.  Vai  além: transportar,  guardar  ou distribuir  as  partes do corpo humano.
Tipifica da mesma forma,  porque a pessoa sabia  da origem ilícita,  ilegal.  E  a lei
continua tipificando até enxerto, transplante, etc. É bom que saibam disso.

As pessoas têm ido para o território estrangeiro fazer esse tipo de negociação. Essa
lei proíbe anúncio assim: “Estou vendendo um rim”. Isso é vedado. Essa lei traz uma
série de vedações. Com isso, as pessoas seguem para o território estrangeiro - daí a
importância da cooperação internacional - para realizar esse tipo de barbárie.

Queria lembrar o Estatuto da Criança e do Adolescente. O estatuto sofreu algumas
modificações, em especial no ano de 2008, na proteção da criança e do adolescente.
Isso  foi  feito  para  evitar  sua exposição em  vídeos  ou fotografias  que  contenham
cenas de sexo explícito ou que envolvam pornografia. O estatuto tentou acompanhar
a evolução tecnológica para trazer uma tipificação mais perfeita desses casos. Pelo
meu raciocínio, isso previne o tráfico, pois diminui o fomento por meio dessa conduta
inibidora: a criação dessa norma penal. Também podemos dizer que o estatuto tornou
crime submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual. Esse
crime tem uma tipificação importante: pena de 4 a 10 anos. É uma sanção importante.
Penso  que  isso  protege  a  criança  que  é  levada  para  essa  finalidade.  Vimos  no
Protocolo de Palermo que condutas como essas podem ser enquadradas: corromper
e facilitar à criança e ao adolescente a prática sexual, a exploração sexual. Existe
vedação no próprio transporte regular de crianças e de adolescentes. Sabemos os
casos que as pessoas podem ou não ser transportadas.

Ainda  poderia  me  lembrar  de  diversas  condutas  incriminadoras  que  estão  no
Código Penal, relacionadas ao tráfico de pessoas: estupro, corrupção de menores,
favorecimento à prostituição, casos de prostituição, etc. e crimes conexos, como de
extorsão e de estelionato. E especialmente quanto à adoção ilegal, deputado João
Leite,  onde  vamos  enquadrá-la?  Por  vezes  no  sequestro,  na  falsificação  de
documentos, na falsidade ideológica e no uso de documentos falsos. Recentemente
tivemos um caso, parece-me que foi em Betim, e a mídia trouxe bastante luz sobre
ele: a pessoa se declarava mãe, mas não era. Há um projeto e uma discussão quanto
à adoção ilegal, em casos em que não se observe o procedimento, para que seja
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punido até mesmo o magistrado, que, de alguma forma, foi desidioso com o caso -
justiceiro, para não dizer outra coisa.

Hoje de manhã, o deputado Durval Ângelo lembrou que nós, do interior do Estado,
sabemos quando é a apanha de café, o corte de cana-de-açúcar e a sustação dos
direitos trabalhistas. Há pouco tempo atrás, em cidade bem conhecida, havia uma
moeda própria. A pessoa recebia e só podia comprar nos armazéns e nas farmácias
daquele senhor, com a moeda recebida, o boró.

Já partindo para o final, deputado, queria fazer uma pequena lembrança do projeto
de lei que teve origem no Senado e foi encaminhado à Câmara. Quero dizer que esse
projeto de lei traz grandes avanços, e nos parece que ele caminha bem. Ele busca
proteger as vítimas em território nacional e a vítima brasileira no exterior. É o desejo,
é o desejo do protocolo. Ele traz diretrizes principalmente no fortalecimento do pacto
federativo e na articulação com organizações governamentais e não governamentais.
Sem elas é impossível. Por isso eu vi aqui tantas organizações governamentais e não
governamentais que nos prestigiam. A gente aprende tanto nessa troca.

O  projeto  traz  ainda  um  incentivo  às  campanhas  socioeducativas  e  de
conscientização. É algo que temos desenvolvido,  o Ministério da Justiça tem feito
bem e aqui a Secretaria de Estado da Defesa Social, já há alguns anos, tem esse
cuidado, saiu na frente. Minas Gerais sempre esteve, junto com o Rio de Janeiro, no
2o lugar de casos de tráfico de pessoas no País.

A cooperação entre os órgãos de sistema de Justiça é algo muito importante. Hoje,
dentro  do  pacto  federativo,  é  difícil  às  vezes  a  comunicação  por  meio  de  cartas
precatórias entre um tribunal e outro, entre um juiz e outro. É preciso otimizar esse
sistema de cooperação judicial, mas, fundamentalmente, a atenção à vítima. Então, o
projeto que aqui destaco, deputado João Leite, que é a proteção e o atendimento à
vítima,  direta  ou  indiretamente  ligados  ao  tráfico  de  pessoas,  está  muito  bem
direcionado.  É numa boa intenção que o legislador  brasileiro  está  caminhando,  a
nosso ver.

Ele  busca a assistência  jurídica,  social  e  a saúde da vítima,  o acolhimento em
abrigo provisório, a atenção às suas necessidades específicas, a preservação de sua
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intimidade e de sua identidade - sobretudo isso -, a prevenção e a revitalização no
atendimento e nos procedimentos investigatórios e judiciais.

E  aí,  curiosamente,  nós  falamos  de  diversas  modalidades  de  crimes  que  são
tratados nos sistema brasileiro,  há muitos e muitos anos, mas o projeto traz uma
norma penal que contempla muito daquelas que falamos aqui há pouco. Ele diz assim
- e é uma mudança muito apropriada no Código Penal Brasileiro: (- Lê:) “Agenciar,
aliciar,  recrutar,  transportar,  transferir,  comprar,  alojar  ou  acolher  pessoa mediante
grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de remover-lhe
órgãos, tecidos ou parte do corpo; submeter a trabalho em condições análogas a de
escravos; submeter a qualquer tipo de servidão; adoção ilegal; ou exploração sexual -
reclusão de quatro a oito anos e multa”.

E aí tem as condições de aumento e de diminuição de pena. Mas me pareceu que
fica  algo  muito  sintético  e  bom,  não  fica  tão  esparso,  como  vimos  aqui.  Nós
navegamos em tantas coisas aqui, e isso fica até um pouco confuso, sem falar que
fica chato.

O projeto de lei  também cria alguma situação nova para a vítima de tráfico de
pessoas no Brasil, aquela que está no Brasil, inclusive com possibilidade de obter
visto permanente, uma vez identificada nessa situação.

Deputado, eu quero enfatizar que essa invisibilidade é que nos choca. É pensar,
como eu disse há pouco, que nunca imaginávamos que essas vítimas estavam tão
próximas de nós. Eu quero compartilhar a experiência que tive. Há 16 anos, quando
ingressei na magistratura, visitei uma prisão, na cidade de Prados, onde fui juiz por
quatro anos, perto de São João del-Rei.

Senti aquele cheiro e custei muitos anos para entender que aquilo era cheiro de
gente  apodrecendo.  E  fui  ver  aquela  latrina  horrorosa,  aquelas  coisas  estranhas,
aquelas paredes escuras, o negócio estranho que é aquilo. Todas as pessoas que
estavam  lá  comigo,  inclusive  o  promotor,  a  promotora,  o  delegado,  o  carcereiro,
conversavam comigo, e parece que só eu, nem os presos, achava que aquilo estava
um absurdo. Não porque era melhor, mas porque foi o meu primeiro impacto. Todas
aquelas pessoas, inclusive quem cumpria pena, achavam normal aquilo. Parece que
essa indignação, que veio do sistema carcerário já há alguns anos, deputado João
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Leite, trouxe luzes e cor àquelas pessoas que estão no sistema prisional brasileiro.
Aqui  o  tráfico  de  pessoas  está  fazendo  a  mesma  coisa.  Estamos  colorindo,
identificando aquelas  pessoas,  mudando nossos paradigmas  e  o nosso raciocínio
para  algo  que  outrora  nos  parecia  absolutamente  normal.  Essa  é  uma  grande
conquista.

Estou muito honrado em poder compartilhar dessas modestas experiências, e quero
dizer  que,  no Conselho Nacional  de Justiça,  temos a pretensão de editar  um ato
normativo,  uma resolução,  para que,  a partir  de agora, toda ação ajuizada e que
tenha a conotação de tráfico de pessoas, de qualquer uma de suas espécies, deve
movimentar toda a rede integrada para que seja acionada, a fim de verificar se há
outros casos naquela região e fazer a prevenção. Eu disse ação ajuizada, não disse
sentença. É antes mesmo. Não podemos esperar. Essa é uma prevenção que se faz,
e acho que é uma contribuição que o Conselho Nacional de Justiça pode fazer.

Uma última coisa é  que o Conselho Nacional  de Justiça pede que seja feito  o
convite  a  todos  para  o  Simpósio  Internacional  sobre  Tráfico  de  Pessoas,  o  qual
ocorrerá no Rio de Janeiro, nos próximos dias 29 e 30 de maio, no Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região. Informações maiores estão no site do Conselho Nacional
de Justiça.

Então era isso; uma forma de matar a saudade da minha terra e da minha gente. É
um prazer e um privilégio estar aqui. Muito obrigado.

O  presidente  -  Agradecemos  ao  ilustre  expositor,  Dr.  Luiz  Carlos.  O  Conselho
Nacional  de  Justiça  tem  dado  grande  contribuição  à  fiscalização  do  sistema
penitenciário, iniciada com a presidência do ministro Gilmar Mendes. Lembro-me do
seu  relato,  de  que se  assustou  com  a  chegada  de  uma delegação da ONU,  no
Conselho Nacional de Justiça, para cobrar-lhe que uma mulher tinha ficado dentro de
uma cela de homens por 25 dias, no Pará. Falou que isso nunca mais aconteceria
com ele, passar a vergonha de uma delegação internacional vir ao Brasil e cobrar,
naquele  momento,  do  juiz,  que  ele  deveria,  de  alguma forma,  fiscalizar  todos  os
outros; e que tivesse acontecido isso no nosso país. Mas aconteceu, gente.

Registro,  com o maior prazer,  a  presença conosco do deputado André Quintão,
presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa, que é
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uma  bandeira  em  defesa  da  criança  e  do  adolescente,  e  tem  um  trabalho
maravilhoso.  É  também uma bandeira  em  defesa  do  povo  do  Jequitinhonha.  Se
tirarem alguém de lá, ele vai atrás, brigando contra o tráfico de trabalhadores. É a
maior  honra  tê-lo  aqui,  porque  realmente  é  um  deputado  notável.  E  é  com  ele
também a revisão do PPAG. Passa pela comissão dele, e ele tem o maior carinho e
mobiliza  todo  o  mundo  para  apresentar  as  emendas.  Está  próxima  a  revisão  do
PPAG, deputado André Quintão; está sempre próxima, com as emendas importantes.
Posso reconhecer muitos aqui que participam desse trabalho que o deputado André
Quintão realiza. É uma honra tê-lo aqui acompanhando. Faz parte da sua vida.

Ouviremos agora, com muito prazer, a Sra. Márcia Anita Sprandel.
Palavras da Sra. Márcia Anita Sprandel

Obrigada, deputado. Boa tarde a todos. Agradeço o convite. Foi um desafio muito
grande escolher o que falar em 20 minutos sobre um assunto que estudo há tantos
anos  e  tem  muitos  aspectos  a  serem  levados  em  consideração.  Em  razão  da
programação, considerei interessante trazer para este evento o resultado de algumas
pesquisas no que se refere à prevenção e ao tráfico de pessoas,  no contexto da
realização de grandes eventos. Preparei uma apresentação no PowerPoint que traz
muitos dados e quadros. Infelizmente não poderei utilizá-la, mas a organização me
disse  que  vocês  terão  acesso  ao  meu  trabalho.  Então,  gostaria  que,  de  fato,  o
consultassem. Aliás, há o link para os documentos que citarei aqui.

Vocês se lembram de que, hoje pela manhã, a Fernanda dos Anjos falou algo sobre
mitos que precisam ser enfrentados no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Falarei
aqui de dois mitos que precisam ser enfrentados quando se fala sobre o tráfico de
pessoas no contexto de grandes eventos. Primeiro mito: grandes eventos levam a um
aumento  no  tráfico  de  pessoas  para  exploração  sexual.  Segundo  mito:  grandes
eventos,  por  serem altamente  fiscalizados,  não levarão ao aumento de  tráfico de
pessoas para o trabalho, construção civil, etc.

Para basear essas minhas informações, trarei alguns estudos internacionais. Por
que são internacionais? Porque foram realizados  após  a  realização de Copas  do
Mundo  e  Jogos  Olímpicos  que  aconteceram  em  outros  países.  Certamente
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produziremos os nossos próprios estudos nos anos seguintes à Copa do Mundo e às
Olimpíadas que se realizarão no Brasil.

Não  sei  se  vocês  já  ouviram  falar  sobre  a  Aliança  Global  Contra  o  Tráfico  de
Mulheres - GAATW -, que é uma organização que reúne 106 ONGs da África, Ásia,
Europa, América Latina e Caribe. Ela tem uma representatividade muito grande e
quase todas as ONGs são feministas. Em 2011, ela lançou um relatório chamado
Qual o custo do rumor? - Um guia para esclarecer os mitos e fatos sobre eventos
esportivos  e  tráfico  de  pessoas.  Então  o  link para  esse  documento  está  na
apresentação que vocês receberão. O que elas dirão? Ora, tráfico de pessoas é uma
violação muito séria de direitos humanos. Para o seu enfrentamento é fundamental
que tenhamos certeza de que as denúncias são baseadas em evidências. Por quê?
Se  isso  não  acontece,  se  as  denúncias  são  baseadas  em  pânico  moral  ou  em
qualquer tipo de fanatismo, esse tipo de approach e entendimento da realidade vai se
sobrepor  às  evidências.  O  que acontece? Qual  é  um dos  resultados  disso?  Isso
interessa muito a nós que trabalhamos no Legislativo.  Recursos públicos valiosos
acabam sendo desperdiçados por um falso  link entre grandes eventos e tráfico de
pessoas.  Recursos,  num país  como o nosso,  ainda escassos para  a  área social,
poderiam estar sendo utilizados para a política de proteção a migrantes, à criança e
ao adolescente,  ao  trabalhador  escravizado e  fortalecer  a rede de atendimento a
mulheres e travestis vítimas de violência, etc.

Nesse  guia,  há  um  título  muito  interessante:  “Olhando  para  as  evidências  -  I”.
Vamos olhar para as evidências. O tráfico de pessoas não é a mesma coisa que
prostituição ou trabalho sexual. Há diferenças fundamentais entre pessoas traficadas
para  a  prostituição  e  trabalhadores  sexuais  que  migram  para  outros  países  para
exercerem a sua atividade sexual e, em razão, sobretudo, da sua situação migratória
irregular,  são  superexplorados  durante  a  realização  de  suas  atividades.  Se
confundirmos  essas  duas  situações,  seria  uma  análise  não  só  desonesta  mas
também que acaba causando um desserviço para todo o esforço de enfrentamento
do tráfico de pessoas. Tantas pessoas e entidades - e muitas estão aqui - procuram
desenvolver esse trabalho de forma séria.

Vamos falar  então de medições. Problemas de método.  Ouvimos muito falar  de
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números, números globais, porcentagens aparentemente irretocáveis. Aí vou ter de
falar um pouco de mim. Sou especialista nesse tema há 15 anos. Sou consultora da
Organização  Internacional  do  Trabalho,  da  Organização  Internacional  para  as
Migrações  e  da  União  Europeia.  Como  assessora  técnica  do  Senado  Federal,
acompanhei  a  CPI  do  Tráfico  de  Pessoas  e  participei  do  grupo  de  trabalho  que
formulou o projeto de lei que o meu colega de Mesa acabou de analisar com muito
rigor. Quando falo de problemas de método, falo em cima de muita pesquisa e muito
conhecimento. Então digo que medições sobre tráfico de pessoas são superdifíceis
de serem realizadas e são contaminadas, muitas vezes por vieses ideológicos em
função da confusão que se faz entre prostituição e tráfico de pessoas para exploração
sexual. Posso afirmar que hoje não existe um corpo de pesquisas que possa medir de
verdade  quantas  pessoas  são  traficadas  globalmente  e  quantas  são  mulheres,
homens,  travestis,  transgêneros,  crianças  ou  adolescentes.  Precisamos  levar  isso
muito em consideração. Mesmo quando pegamos um dado da OIT - instituição da
qual  sou consultora  -,  que é  muito citada,  trabalhamos  com ele,  mas são dados
produzidos pelos governos.

Como  o  governo  brasileiro  produz  um  dado?  Ele  busca  a  informação  nas
ocorrências, nos processos. No que se refere ao tráfico de pessoas, os inquéritos e
as condenações são baixíssimos. Então se começa a aumentar esses dados com
outras  informações,  e  elas,  muitas  vezes,  são  absurdamente  subjetivas  ou
impressionísticas, mas conformam os relatórios dos governos. Infelizmente essa é
uma realidade que precisamos levar  em consideração.  Muitas vezes, inflam-se os
dados no intuito de proteger, mas, às vezes, isso prejudica, porque você tira o foco
exatamente de onde você precisa atuar para enfrentar o tráfico de pessoas.

“Olhando para as evidências - II”. Os grupos abolicionistas, grupos de mulheres e
homens contrários à prostituição e que lutam pela sua abolição, dizem que eventos
esportivos de um lado e muitos homens de outro levam a um aumento na demanda
por  sexo  comercial,  e  essa  demanda  será  atendida  por  meio  do  tráfico.  Já  as
organizações anti-tráfico, como a GAATW, organizações que lutam pelo direito das
trabalhadoras  e  dos  trabalhadores  sexuais  e  seus  apoiadores,  discordam  desse
posicionamento. Por quê? Pensando de novo na Aliança Global contra o Tráfico de
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Mulheres... Disse que são 106 organizações. Nem todas pensam igual, mas há um
nível de concordância, o qual acho muito sério e muito importante. Todas concordam
que trabalhadoras sexuais têm, sim, o direito de se organizar; trabalhadoras sexuais
têm  o  direito  de  trabalhar  em  condições  seguras;  violência  contra  mulheres  no
trabalho sexual é uma grave violação dos direitos  humanos;  tráfico de pessoas é
diferente  de  trabalho sexual;  e  políticas  anti-tráfico  devem levar  em consideração
interesses e conhecimentos  das  trabalhadoras sexuais  -  isso é fundamental,  mas
muitas vezes se esquecem disso. Se queremos enfrentar o tráfico de pessoas para
exploração sexual, vamos conversar com as profissionais e os profissionais do sexo.

“Olhando para as evidências - III”. Existe uma enorme discrepância entre o que se
dizia antes da realização dos grandes eventos esportivos e o número de casos de
tráfico realmente encontrado. Aí lamento muito não ter o PowerPoint, porque tenho
um  quadro  que  mostra  a  Copa  do  Mundo  de  2010,  na  África  do  Sul;  os  Jogos
Olímpicos de Inverno de 2010, no Canadá; a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha;
os Jogos Olímpicos de 2004, na Grécia; a Super Bowl, nos Estados Unidos, de 2011,
2009 e 2008. Vou citar alguns: Copa da Alemanha, em 2006: o que se falava? Serão
traficadas 40 mil mulheres estrangeiras. Foram registrados cinco casos de tráfico de
pessoas ligados ao evento, todas mulheres adultas.

A impressão que se tem é que são sempre 40 mulheres girando sobre o mundo,
mulheres que serão traficadas e provavelmente, nessa lógica, virão para o Brasil.
Copa de 2010,  na  África  do  Sul:  40  mil  mulheres estrangerias  seriam traficadas.
Resultado: o Departamento de Justiça e Desenvolvimento Constitucional da África do
Sul não encontrou nenhum caso de tráfico de pessoas. Jogos Olímpicos de 2010, no
Canadá: o que se dizia? Haverá uma explosão de tráfico de pessoas. Nenhum caso
foi registrado pelas autoridades.

Temos um estudo mais detalhado sobre a Copa de 2006 da Alemanha, porque esse
rumor das 40 mil prostitutas forçadas apareceu na mídia, após uma conferência de
cidades em abril de 2005. Nunca se explicou a origem desses números, não houve
aumento de casos de tráfico de mulheres na Alemanha nem nos países vizinhos. Dos
33 casos de instruções criminais, na época, somente 5 casos, como eu falei, tiveram
uma ligação com a Copa. Também não houve o aumento de prostituição legal. Ao
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contrário, em alguns locais houve uma tendência de diminuição. Por exemplo, em
Hamburgo, onde alguns bordéis fecharam. Tentando analisar o caso da Alemanha,
houve uma campanha muito exitosa que se chamou Aktion Freiersein. Foi organizada
pela Context, uma organização não governamental. Ela foi direcionada aos usuários,
ao cliente do trabalhador ou da trabalhadora sexual com o decálogo de regras de
ouro de como respeitar  o trabalhador  sexual  para que não houvesse violação de
direitos nem violência nem tráfico. Na minha exposição, também esse decálogo está
colocado.

Rapidamente falarei sobre outro estudo que foi realizado no final do campeonato
europeu  de  futebol  de  2012,  por  Martina  Schuster,  Almut  Sülzle  e  Agnieszka
Zimowska. É interessante que sempre são mulheres que estão analisando isso. Acho
esse um dado bem importante. O trabalho chama-se Discurso sobre a prostituição e
o tráfico humano no contexto do campeonato europeu de futebol de 2012. Quando
chegamos às conclusões, o que elas dizem? (-  Lê:)  “Relatos e reportagens sobre
prostituição e tráfico de seres humanos devem ser baseados em fatos, e não em
estereótipos sexuais. A consciência baseada em fatos pode tanto permitir melhores
condições  de  trabalho e vida  para  trabalhadores sexuais  quanto  representar  uma
importante peça no quebra-cabeças da prevenção do tráfico de pessoas.” Então, de
novo, para enfrentar o tráfico de pessoas,  temos de nos evidenciar em fatos, em
realidades localizadas e observáveis.

Finalmente  o  relatório  final  da  Copa do Mundo da  África  do  Sul  chega a  uma
conclusão muito parecida. (- Lê:)

“Futuras campanhas e programas focalizados em trabalho sexual, tráfico e eventos
esportivos devem se baseados em pesquisa sistemática - não em sensacionalismos,
que levam a maior estigmatização e discriminação contra trabalhadores sexuais, ao
mesmo tempo em que aumentam sua vulnerabilidade para a violência.”

Vejam que inversão. Você cria uma campanha, a princípio, para proteger um grupo
de mulheres ou homens trabalhadores sexuais, e ela pode aumentar ainda mais sua
exploração e vulnerabilidade.  Por  que,  então, se continua com essa ideia de que
grandes eventos causarão mais tráfico? É um argumento que tem grande apelo para
os grupos antiprostituição e anti-imigração e para muitos políticos e jornalistas. Por
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quê? Em primeiro lugar, é um argumento muito útil para financiamento de projetos.
Sabemos  que  o  governo  norte-americano  e  a  União  Europeia  têm  uma linha  de
financiamento muito grande para projetos de enfrentamento ao tráfico de pessoas.
Esse tema -  o  tema de tráfico  de  pessoas,  mulheres  encaixotadas,  esse tipo  de
situação - chama a atenção da mídia e faz brilhar seus olhos. Também é uma forma
rápida  e  fácil  de  ser  visto  fazendo  algo  contra  o  tráfico.  Se  estou  fazendo  uma
campanha, estou fazendo alguma coisa. Ocorre que, muitas vezes - e isso no Brasil é
muito  real  -,  fazer  claramente  uma  campanha  anti-imigrante,  uma  campanha
antiprostituição pode não ser bem visto por toda a sociedade, mas, se se realiza uma
campanha antitráfico, todos concordam com ela. Todos nós somos contra o tráfico de
pessoas; contudo, por trás dessas campanhas, podem estar embutidas outras faltas,
e  precisamos  saber  se  queremos  ou  não  embarcar  nelas.  O  que  as  instituições
internacionais concluíram? Que campanhas errôneas levam a danos colaterais.

Há aumento na repressão e na violação dos direitos humanos de trabalhadores
sexuais, deslocamento de trabalhadores sexuais e outros grupos marginalizados em
um esforço de limpeza da cidade, quando se poderia agir de outra forma, agir com
maior  eficiência.  Como seria lidar  com maior eficiência na questão do tráfico nos
eventos internacionais?  Uma das questões fundamentais  é:  precisamos  identificar
quais  são  os  outros  grupos  envolvidos,  quais  são  os  grupos  que  podem
eventualmente estar tendo seus direitos violados no contexto dos grandes eventos.
Vamos pensar  nos imigrantes que estão  vindo para a construção civil,  imigrantes
internos, não só os bolivianos em São Paulo, e também nos imigrantes externos, que
estão vindo  para  a  construção civil,  para  a  indústria  de  confecções  de  roupas  e
equipamentos esportivos, e o recrutamento de atletas menores de 18 anos. Essa é
uma questão que também precisa ser enfrentada, como os trabalhadores domésticos
menores de idade na casa de tantas pessoas. Isso é tráfico de pessoas e precisa ser
enfrentado.

Então o que seria agir com eficiência? Primeiro, consultar sempre e colaborar de
perto com grupos diretamente afetados pelo tráfico, incluindo trabalhadores sexuais e
imigrantes. De novo, se queremos enfrentar o problema, vamos dialogar com quem
mais pode nos ajudar. Ainda, agindo com eficiência: conscientizar a população sobre
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os direitos e as opções das pessoas, em vez de só estimular o medo ou a pena. É
sempre  uma vítima,  sempre  um  marginal.  Vamos  ouvir  as  pessoas.  Agindo  com
eficiência ainda mais: estimular análises mais cuidadosas nas discussões públicas
sobre tráfico de pessoas; oferecer opções de trabalho legal e sem exploração para
trabalhadores e trabalhadoras migrantes; chamar a atenção, que é uma coisa que
quase não se fala, para o medo das trabalhadoras sexuais em relação à violência
policial e à exploração, que muitas vezes as impedem de falar; e, sobretudo, basear
os nossos esforços, de novo, em evidências ,e não em sensacionalismo.

Vou  falar  rapidamente  do  Mito  2,  pois,  com  certeza,  o  nosso colega de  Mesa,
representante da Secretaria de Trabalho, falará muito melhor que eu sobre a questão
da fiscalização das grandes obras. O governo criou, para fiscalizar as grandes obras,
na estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE -, a Secretaria de Inspeção
do Trabalho - SIT -, e, na SIT, o Grupo Móvel de Auditoria de Condições de Trabalho
em Obras de Infraestrutura - Gmai. O Ministério Público do Trabalho, por meio da
Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho - Codemat -, criou
o Programa Nacional de Acompanhamento de Obras na Construção Civil Pesada. No
ambiente sindical, há a Confederação Sindical das Américas, filiada à Confederação
Sindical Internacional, que tem a campanha “Jogue limpo”, que vocês já devem ter
visto. No Brasil, ela tem representação da CUT, da União Geral dos Trabalhadores -
UGT - e do sindicato internacional de trabalhadores da construção e madeira, etc.,
que  estão  de  olho  nas  grandes  obras.  De  fato,  podemos  dizer  que  dificilmente,
mesmo com as greves e as campanhas salariais,  a  indústria  não encontrou uma
situação análoga à dos escravos ou do à tráfico de pessoas.

Aí pergunto o que está acontecendo nas pequenas obras de construção civil, que
se  multiplicam  em  vista  desses  grandes  eventos.  O  que  está  acontecendo  nas
empresas terceirizadas e em toda a cadeia produtiva que atua na construção civil
brasileira? Onde estão sendo recrutados trabalhadores e trabalhadoras para essas
obras menores? O que está acontecendo nas empresas de confecção de roupas e
equipamentos esportivos, que se multiplicam em vista dos grandes eventos? O que
está acontecendo nas empresas terceirizadas e em toda a cadeia produtiva que atua
na  indústria  da  confecção?  Onde  estão  sendo  recrutados  operários  e  operárias,
costureiros e costureiras?
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Para  terminar,  gostaria  de  dizer  que,  diante  desses dois  mitos  apresentados,  é
muito  importante que nós,  da sociedade civil  brasileira,  nos informemos para que
possamos nos posicionar corretamente em relação ao tema. Residual poderá ser o
tráfico de pessoas para exploração sexual, e real e preocupante já é o aliciamento de
trabalhadores e trabalhadoras para obras e oficinas menores e menos fiscalizadas.
Enfim,  é  preciso  conhecer  a  realidade  para  enfrentá-la.  Repito  que  precisamos,
sobretudo, ter muito cuidado para que a agenda antitráfico não seja utilizada como
uma  agenda  anti-imigração.  Isso  iria  na  contramão  de  todo  o  posicionamento
internacional do governo brasileiro, que aliás realizará no final deste mês a primeira
conferência nacional de imigração e refúgio, que vai construir as políticas públicas de
imigração. Estou convencida de que o foco no enfrentamento ao tráfico de pessoas
passa pela  proteção ao trabalhador  migrante,  porque ele  é o aspecto  menor  das
migrações. Migrantes buscam trabalho. Se houver políticas migratórias que defendam
os  direitos  dos  trabalhadores  migrantes  e  facilitem  sua  irregularidade  migratória,
teremos  um  instrumento  supereficaz  de  enfrentamento  ao  tráfico  de  pessoas.
Obrigada.

O presidente - A nossa querida Profa. Márcia Anita Sprandel já me provocou, e vou
deixando a minha pergunta. Fiquei com o sentimento de que não precisávamos do
Protocolo  de  Palermo  nem  dessa  manifestação  toda,  porque  em  eventos  não
acontecerá  isso  com  que  estamos  preocupados,  essa  rede  que  queremos  criar.
Temos um comitê de enfrentamento ao tráfico de pessoas em Minas Gerais, mas
parece  que  não  há  necessidade  nenhuma.  Já  deixo  a  minha  questão,  o  nosso
problema está nas obras, e a questão que estamos vivendo no Suriname em relação
ao tráfico de mulheres não seria um problema. Então deixo já o meu questionamento
para os debates.

Com a palavra o Sr. Marcelo Gonçalves Campos.
Palavras do Sr. Marcelo Gonçalves Campos

Obrigado. Boa tarde. Na pessoa do deputado João Leite parabenizo a organização
do evento, e em nome do Ministério do Trabalho e Emprego agradeço o convite para
nos posicionarmos sobre esse importante tema.

Inicialmente, gostaria de me remeter à fala da Dra. Márcia, quando trata de mitos e
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criações muito distantes da realidade, que acabamos reproduzindo no dia a dia em
relação a esse tema. Essas abordagens míticas acabam por nos impedir de combater
esses comportamentos, esses crimes de forma eficaz. Inegavelmente, do ponto de
vista  internacional  temos  como referência  normativa  o  Protocolo  de  Palermo.  Na
realidade  brasileira,  já  veremos  como  essa  questão  dos  mitos  e  das  realidades
nacionais acabam por influenciar e, às vezes, enviesar a questão dos temas.

Como tem sido observado ao longo de todo o dia e já nesta tarde, não é difícil
perceber  que  a  questão  do  tráfico  de  pessoas  no  Brasil  tem  sido  observada  e
entendida a partir de um forte componente de gênero - mulheres - e comportamental,
da exploração sexual. Talvez por razões históricas que devemos avaliar, mas isso tem
impacto em como enfrentarmos essa situação.

Quando a exploração econômica de homens e mulheres - a exploração sexual não
se refere apenas a mulheres - ocorre sobre um profissional do sexo, obrigando-o a se
prostituir para ser explorado economicamente, tem-se a dimensão de crime, que pode
estar inserida no contexto do tráfico de pessoas. Mas é importante reafirmar, apesar
de não ser minha a área do trabalho, que homens e mulheres que se prostituem
livremente não estão cometendo crime, e a Copa do Mundo é uma boa oportunidade
de aumentar o seu faturamento. Nada há de ilegal em relação a isso. Pode haver, do
ponto  de  vista  moral  de  cada  um  de  nós,  uma condenação,  mas  isso  deve  ser
afastado, ou não compreenderemos adequadamente como enfrentar o tema.

Dizendo  que  essa  questão  tem  sido  impregnada  no  Brasil  pelo  gênero  e  pela
sexualidade, é importante dizer que a legislação mais atual dentro do contexto do
Protocolo de Palermo é aquela que se refere à exploração da prostituição feminina.
Especialmente feminina, e, se não me engano, o artigo nem trata da exploração da
prostituição masculina.

De pessoa,  é verdade, foi  atualizado. Mas,  de qualquer forma, o artigo só trata
disso. Quando vamos tratar das outras modalidades, elas estão em outros artigos do
Código Penal. Especialmente no que se refere a nós, do mundo do trabalho, já há
uma pequena questão que temos de colocar. Toda legislação referente ao mundo do
trabalho, seja protetiva,  seja na dimensão de uma conduta que resvala para uma
prática  criminosa,  refere-se  a  práticas  legais.  Por  exemplo,  o  menino  que  fica
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traficando drogas,  o  "aviãozinho",  não tem  proteção  da legislação laboral,  e  está
trabalhando. Não é verdade? Aquela profissional ou aquele profissional do sexo, que
vende seu corpo, que não está cometendo um crime, já que pode vender seu corpo,
não tem proteção da legislação laboral. Desses, infelizmente, não nos ocupamos. Por
que digo “infelizmente”? Porque são exatamente aqueles seres humanos que estão
numa  situação  de  maior  dificuldade  e  maior  vulnerabilidade.  A  sociedade,
infelizmente, assim o quer. Por razões às vezes morais, impede o Estado de ter uma
atuação em defesa dessas vítimas.

A legislação laboral existente, aquela com a qual lidamos, refere-se a fenômenos do
mundo do trabalho que são, a princípio, legais. O trabalhador poderia estar fazendo
aquela  atividade.  Vou citar  os  artigos  do  Código Penal  que criminalizam algumas
situações  que  caracterizam  ou  dão  suporte  a  esse  enfrentamento  ao  tráfico  de
pessoas: os arts. 206 e 207 referem-se ao aliciamento de trabalhadores, que tanto
pode ser do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista interno.

Cito  também alguns  exemplos  para  esclarecer  os  senhores  e  as  senhoras:  em
novembro passado constatamos, em uma grande empresa no interior de Minas, 100
haitianos  vítimas  de  trabalho  análogo  ao  de  escravo.  Eles  foram  libertados  pela
equipe de fiscalização. Esses haitianos, além de estarem sendo vítimas do trabalho
escravo,  eram  vítimas  também  do  tráfico.  Não  que  tenham  vindo  para  o  Brasil
intermediados  por  coiotes,  mas,  quando  chegaram  a  Brasileia,  no  Acre,  e  foram
colocados naqueles depósitos de seres humanos, sem qualquer proteção, os gatos
foram lá para fazer promessas enganosas. Eles os trouxeram para laborar aqui em
Minas,  em  condições  degradantes.  Nesse  caso,  capitulamos  a  conduta  do
empregador tanto no art. 149 do Código Penal - trabalho análogo ao de escravo, na
hipótese de trabalho degradante - quanto na supressão de direito trabalhista, art. 203
do Código Penal, e ainda no artigo que trata de aliciamento de trabalhadores oriundos
de outro país.

No  caso  do  tráfico  internacional  de  trabalhadores  para  serem  explorados  em
atividades lícitas aqui no Brasil, temos encontrados não só haitianos como também
bolivianos,  nas  confecções,  e  peruanos.  Com  esse  crescimento  da  economia
observado  na  última  década,  o  País  está  necessitando  mais  de  mão de  obra  e,
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obviamente, torna-se mais atrativo do ponto de vista de vinda de pessoas de outros
países que podem ser exploradas. Algumas vêm pela oportunidade de trabalho lícito,
e todos têm de ter oportunidades, no entanto muitos vão acabar sendo submetidos às
espertezas e às artimanhas de intermediadores de mão de obra.

Vejam bem, no Brasil, quando falamos em tráfico internacional de pessoas, a nossa
mente está mais acostumada a perceber o tráfico internacional de pessoas que vão
do Brasil para o exterior. Por exemplo, pessoal do interior de Minas que vai trabalhar
nos Estados Unidos, com os coiotes fazendo intermediação. Muitas dessas pessoas
não estão sendo vítimas de tráfico, mas de imigração ilegal. Todavia, parte delas é
vítima do tráfico.

Com o crescimento econômico do País, essa equação está-se invertendo. Muitos
trabalhadores estão vindo do exterior para laborar aqui, e é importante que venham,
mas é preciso que o País os acolha com dignidade, com trabalho decente. Temos
enfrentado casos  em que  tem havido  tráfico  de  pessoas  e submissão  a trabalho
análogo ao de escravo. Isso é um pequeno detalhe em relação ao quantitativo de
trabalhadores que são submetidos ao tráfico de pessoas e ao trabalho análogo ao de
escravo no País.

A maioria  das  vítimas  são  trabalhadores  brasileiros.  E  quais  trabalhadores  são
esses? Quem são as vítimas? Quem são os criminosos?

Também temos o hábito de construir em nossas mentes que trabalho análogo ao do
escravo é encontrar uma pessoa negra acorrentada e sendo chicoteada. Isso é um
mito,  não  existe.  Nem na Colônia  e  no  Império,  época da escravidão clássica,  o
sistema  sobreviveria  por  mais  de  300  anos  com  os  escravos  acorrentados  e
apanhando todos os dias. Aquilo era um episódio para garantir o controle da mão de
obra, mas, no dia a dia, no cotidiano, as pessoas estavam sendo exploradas no seu
trabalho, e é assim que ocorre no trabalho escravo contemporâneo. Só que o trabalho
escravo  contemporâneo  já  não  se  refere  apenas  a  negros.  O  trabalho  escravo
contemporâneo  refere-se  a  pessoas  pobres,  a  pessoas  em  situação  de
vulnerabilidade. São pessoas que precisam sobreviver. Todos nós, seres humanos,
temos família, temos de dar comida a nossos filhos, temos de nos sustentar e, muitas
vezes, quem está em situação de vulnerabilidade está tão premido que precisa, de
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alguma forma, levar o sustento a sua família. Assim vira presa fácil para os bandidos.
E como são os bandidos aqui no Brasil? Faço outro parêntese. Também tendemos

a imaginar que trabalho escravo seja coisa de um fazendeiro lá no interior, no Norte
de Minas; alguma coisa lá no interior do Pará, de um fazendeiro ignorante que não
conhece a legislação. Não é nada disso. Quer dizer, é isso, mas é muito mais do que
isso. Por exemplo, o trabalho escravo corre aqui dentro de Belo Horizonte, no Buritis,
em  obras  da  construção  civil;  em  grandes  redes  de  supermercado,  onde  vamos
comprar  produtos  gourmet -  e  achamos  tudo  lindo  e  maravilhoso  -;  em  grandes
empresas de mineração no interior  de Minas.  Então,  é algo que,  à princípio,  nos
parece invisível. Por quê? Talvez porque o nosso olhar não esteja preparado para ver,
mas  um  pouco  por  causa  da  nossa  vontade  de  não  enxergar  também.  Afinal,
enxergar situações de exploração do ser humano, em princípio, exigiria de nós uma
reação,  um  repúdio  por  isso.  Mas  às  vezes,  por  conveniência,  não  queremos
enxergar.

Para entendermos essa problemática, preciso dizer a vocês rapidamente como é
que o art. 149 do Código Penal conceitua o que é o trabalho escravo contemporâneo.
São quatro hipóteses. O artigo foi atualizado em 2003, porque a antiga redação era
muito imprecisa e não possibilitava realmente a condenação dos criminosos. Hoje
existem quatro hipóteses em que você pode encontrar uma vítima sendo submetida a
trabalho  análogo  ao  de  escravo.  Todas  independem  uma  da  outra,  não  são
cumulativas. Basta uma para caracterizar o crime. A primeira: trabalho forçado. O que
é isso? É quando alguém, pela força das armas ou por uma forte coação física e
psicológica, é preso ao trabalho. Isso é muito comum no interior quando o trabalhador
é colocado lá em uma fazenda.  Ele não tem como fugir  e,  se tenta fazer  isso,  o
capataz, o gato irá bater nele. Muitos trabalhadores têm sido mortos nessa hipótese
de trabalho análogo ao de escravo. A segunda: servidão por dívida. Como é que se
opera a captura, o processo de enganar a vítima aqui no Brasil com os trabalhadores
brasileiros? É porque aqui no Brasil não tem coiote. Aqui temos uma coisa diferente, é
o gato, uma coisa mais sofisticada.

O gato, o que é? É um trabalhador melhorado, é um trabalhador que progrediu,
vamos  dizer  assim,  que  se  profissionalizou.  E  se  profissionalizou  em  quê?  Em
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recrutar  mão  de  obra  para  os  empreendedores  econômicos.  Normalmente  um
empreendedor econômico, seja um fazendeiro,  seja um empresário da construção
civil, seja qualquer outro, não quer sujar a mão, não vai cuidar de recrutar mão de
obra, principalmente se não quer pagar dignamente ao trabalhador. Assim, ele arruma
o gato. O gato é aquele indivíduo com experiência, que aprendeu com o pai, com o
avô, provavelmente o bisavô foi capitão-do-mato na Colônia, no Império. E ele tem
toda  uma estratégia  de  sedução.  Se  um empresário  da  construção civil  de  Belo
Horizonte está precisando de trabalhador, o que faz? Ele já tem o contato, ele liga
para o gato em Sergipe, em Pernambuco. E o gato vai a Jardim de Piranhas, vai
àquelas cidades do interior onde as bicicletas têm alto-falante e circulam pela cidade
anunciando: “Excelente oportunidade em Minas,  em Belo Horizonte,  ótimo salário,
carteira  assinada,  tíquete-refeição,  alojamento”.  Eles  recrutam  as  pessoas  com
promessas boas, prometendo bons salários. Então o gato reúne os trabalhadores, dá
um adiantamentozinho em dinheiro para o trabalhador,  dá uns R$200,00 para ele
deixar com a família. E o trabalhador vem para cá. Vem como? Vem por estradas
vicinais, não vem por rodovias normais, vem em ônibus clandestinos. Por quê? Para
fugir da fiscalização. E, durante a viagem, dão cachaça para os trabalhadores. Para
quê? Assim eles ficam felizes e não vão se lembrar por onde passaram. Quando
essas pessoas chegam aqui, elas são jogadas em barracos pútridos - e não estou me
referindo a fazendas, estou me referindo a subterrâneos de prédios em construção
aqui dentro da cidade. Essas pessoas foram vítimas de quê? De uma fraude. Elas
foram  recrutadas  de  forma  fraudulenta,  com  o  objetivo  de  explorá-las
economicamente. É isso que temos encontrado e combatido.

Falei sobre a primeira hipótese, o trabalho forçado, a servidão por dívida. Por quê?
Porque,  quando uma pessoa protesta  e  diz  que foi  enganada e  quer  voltar  para
Sergipe, o gato vai dizer que ela não pode voltar porque tem de pagar a dívida: “Os
R$200,00 que deixei com sua família, o que você comeu na viagem, a cachaça que
bebeu,  o  equipamento  de  trabalho  que  lhe  dei  para  trabalhar,  você  está  todo
endividado  e  vai  ter  que  pagar”.  Muitos  ignorantes,  por  uma  falsa  visão  de
honestidade, acham que têm de trabalhar mesmo, não enxergam que foram vítimas
de um crime. Outros que têm alguma noção de cidadania, que protestam e dizem que
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não vão trabalhar,  vão apanhar,  vão ser  vítimas de violência.  Normalmente essas
duas primeiras hipóteses estão juntas.

Há uma terceira, que é o trabalho degradante. O que é o trabalho degradante? É
quando se suprime do trabalhador todo o conjunto de direitos laborais que garantem
a dignidade do ser humano no trabalho. Por quê? Porque o direito do trabalho é uma
conquista  civilizatória,  que  garante  ao  trabalhador  -  todos  somos  trabalhadores  -
distinção  em  relação  àquele  trabalhador  escravo  da  Colônia  e  do  Império,  que
nenhum direito tinha, que era uma mercadoria. Hoje somos protegidos por um código
laboral. Esse código laboral é o que nos diferencia do trabalhador escravo da Colônia
e do Império,  desde que a lei  não seja para inglês  ver.  Se,  em um ambiente  de
trabalho,  todos  os  direitos  laborais  foram  suprimidos,  desde  o  salário  até  a
formalização na carteira, o alojamento, a comida, os equipamentos de segurança, se
tudo isso  foi  suprimido,  o  trabalhador  está  laborando  em  condição  análoga  à  do
escravo, em condição degradante. Essa é a outra hipótese.

E por fim, uma última hipótese, muito comum principalmente no meio urbano, é a
jornada  exaustiva,  que  pode  ocorrer  em  duas  dimensões:  quando  o  trabalhador,
mesmo dentro da jornada normal, é obrigado a trabalhar com um grau de intensidade
e produtividade tal que ele se esgota, acaba-se; e quando a jornada é excessiva.
Estamos  terminando  agora,  no  Ministério  do  Trabalho,  uma  ação  fiscal  aceita  a
pedido da Assembleia Legislativa referente a uma grande mineradora aqui, em Minas.
Encontramos lá trabalhador trabalhando há 90 dias sem um único dia de descanso,
sem um único dia de intervalo de 11 horas para dormir. O que é isso? Um trabalho
escravo.  E  quem  são  esses  trabalhadores?  Trabalhadores  recrutados  em  locais
distantes, trabalhadores em situação social de maior vulnerabilidade. Essas são as
vítimas.

Gostaria ainda de falar - não deixou de ser uma provocação positiva da Dra. Márcia
- sobre a questão das estatísticas e dos "chutômetros". E é verdade. Todas essas
questões têm muito de chute em relação a estimativas das vítimas. Especialmente
em relação a nós, há quem diga que eram 50 mil vítimas. Como já libertamos 50 mil,
não era para haver mais. Mas estamos libertando cada dia mais. Hoje falam em 300
mil vítimas. Mas como é crime, nunca trabalhamos com estimativas em relação a
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vítimas. Os dados que temos - estes, sim, são confiáveis, não são "chutômetros" -
são os que identificamos como vítimas e libertamos. São aproximadamente 50 mil
vítimas em cerca de 15 anos de trabalho nessa área.

É claro que nem toda vítima de trabalho análogo a escravo foi vítima de tráfico de
pessoas. Às vezes, uma pessoa está sendo vítima de trabalho escravo dentro da
nossa cidade e é daqui mesmo, pode morar aqui. Quer dizer, não houve o tráfico de
pessoas. Mas normalmente a maioria das vítimas de trabalho escravo são vítimas de
tráfico por uma razão.

Isso porque submeter uma pessoa ao trabalho análogo escravo é roubar dela toda
sua condição de ser humano, é roubar-lhe a dignidade. E, para roubar a dignidade de
alguém, quanto  mais vulnerável  e distante do socorro ela  estiver,  mais  fácil  será.
Então o criminoso, para fazer isso, busca uma vítima longe, pobre, sem comunicação,
que vai se submeter mais facilmente. Não é verdade? Entendo que há uma grande
necessidade, e talvez seja uma oportunidade, realmente a discussão do ordenamento
jurídico para aglutinar,  como está no Anteprojeto nº  479,  esses crimes ligados ao
tráfico  de  pessoas,  em um  ou  dois  artigos  que  se  dialoguem  e  que  permitam  o
combate do crime com maior eficácia.

Apenas como reflexão final, digo aos senhores e às senhoras que a questão do
tráfico  de  pessoas  e  do  trabalho  análogo ao escravo,  para  nós,  do  Ministério  do
Trabalho, não ganha maior evidência ou maior importância com grandes eventos. A
crueldade  a  que  são  submetidas  as  vítimas  do  trabalho  escravo  e  do  tráfico  de
pessoas está no cotidiano das relações laborais brasileiras, não é preciso grandes
eventos  para  que elas  aconteçam.  Talvez  até,  nos  grandes  eventos,  dada  a  sua
visibilidade, quem queira perpetrar o crime tenha mais cuidado em fazê-lo. Agradeço
muito, estou à disposição.

O presidente - Muito obrigado, Marcelo. Recentemente o ministério deu uma grande
contribuição à Assembleia Legislativa,  na CPI da Telefonia,  de  que fui  relator.  No
relatório  final,  indicamos  como  trabalho  análogo  os  call  centers,  em  que  os
empregados têm de ficar quase um dia inteiro trabalhando, sem ir ao banheiro, sem
fazer absolutamente nada.

Com a palavra, o Sr. Wellerson Eduardo da Silva Corrêa.
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Palavras do Sr. Wellerson Eduardo da Silva Corrêa
Deputado João Leite, na sua pessoa, saúdo os demais companheiros da Mesa, as

senhoras e os senhores presentes, e os companheiros do Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente. Foi-me confiado falar sobre o tema “Tráfico de
pessoas e adoção ilegal”.

De acordo com as falas que me antecederam, é importante fazer uma diferenciação
entre as expressões “tráfico de pessoas” e “contrabando de pessoas”. O contrabando
implica  a  passagem  ilegal  de  pessoas  além  de  fronteiras,  sem  que  haja
aparentemente uma intenção ou conduta exploratória; ao passo que o tráfico não só
ocorre extrafronteira como também pode ocorrer no território do país. O Protocolo de
Palermo faz essa distinção.

O tráfico ilegal de crianças com fins de adoção tem uma particularidade em relação
ao tráfico em sentido amplo. Daqui para a frente, vou referir-me sempre à criança
usando a definição da convenção da ONU sobre os direitos da criança, que diz que
toda pessoa menor de 18 anos é considerada criança. Vou evitar ficar fazendo essa
dicotomia: criança, adolescente.

O  tráfico  de  crianças  e  também  de  mulheres  para  fins  de  casamento,  a  sua
finalidade, muitas vezes, para o receptor não tem o cunho de obtenção de vantagem
financeira, mas a satisfação de um sentimento egoístico, seja a satisfação da lascívia,
seja o casamento para servidão. Estamos testemunhando o que está acontecendo no
nordeste da Nigéria: o sequestro de jovens estudantes que estão, presumivelmente,
traficadas para casamento e servidão.

Por  fim,  temos o  tráfico internacional  e  até  mesmo nacional  para  adoção,  para
atender a um desejo de um casal, de um pessoa, de ter um filho e que se abstém dos
trâmites legais e regulares para a satisfação desse seu desejo.

As formas de exploração de crianças através do tráfico: em primeiro lugar, é para
exploração sexual, considerada pela OIT como uma das piores formas de exploração
do  trabalho  infantil;  em  segundo  lugar,  para  tráfico  de  órgãos.  Já  tivemos
conhecimento de que se utiliza da adoção internacional para retirar essa criança do
País e extrair  órgãos. É uma questão que precisa ser muito bem investigada; em
terceiro lugar,  o casamento para servidão, sobretudo no continente africano e nos
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países do Oriente Médio, de cultura islâmica; em quarto lugar, vem a adoção.
Temos, ainda,  a exploração do trabalho infantil,  seja para escravidão,  seja para

trabalho doméstico,  seja para mendicância.  Isso é muito utilizado na Índia.  Quem
assiste ao filme Quem quer ser um milionário? vê ali uma ilustração da exploração,
até se cegam crianças para serem exploradas na mendicância.

Em último lugar, temos a utilização de crianças para a prática de delitos, seja de
autoria imediata de crimes contra o patrimônio e de outras espécies de crimes, seja
para servir à logística do tráfico de entorpecentes, os conhecidos "aviõezinhos" do
tráfico, ou os que servem como vigias e soldados do tráfico de entorpecentes.

A maior parte das estatísticas sobre o tráfico de crianças se refere ao tráfico além
de fronteiras, e elas são imprecisas, como a Dra. Márcia Anita, que me antecedeu,
disse.  Só tenho dados de 2003.  A senhora me corrija  se eu  estiver  errado,  mas,
segundo a OIT, em 2003 estimou-se que 1.200.000 crianças foram vítimas de tráfico.
De acordo com a Secretaria de Direitos da Presidência da República, com base nos
dados do Disque Direitos Humanos Nacional - Disque 100, o número de denúncias de
tráfico  de  crianças  no  Brasil,  entre 2012 e  2013,  aumentou.  Em 2012 foram 100
denúncias  e,  em  2013,  186,  portanto  um  aumento  de  86%,  afora  os  casos  de
subnotificação ou não notificação. Acredito que a Dra. Cristina Coeli, que vai falar na
próxima mesa, vá tocar nesse tema.

Entrando propriamente no tema, vamos falar sobre adoção ilegal. Primeiramente,
temos de ter noção do que é adoção legal para saber o que é a ilegal. Segundo o
Cadastro Nacional de Adoção - CNA -, gerido pelo CNJ, com dados de outubro de
2013, há 5.400 crianças aptas para adoção no Brasil. Há um dilema, principalmente
entre nós que atuamos no sistema de Justiça da criança e do adolescente, sobre o
que é criança apta. Sei que o CNJ - o Dr. Luiz que me corrija - editou recentemente a
Resolução  nº  196,  revogando  a  Resolução  nº  54,  no  intuito  de,  mais  uma  vez,
centralizar  e  padronizar  a  gestão  do  cadastro  e  também  como  ingerência  nos
cadastros  locais,  que  são  verdadeiras  caixas-pretas.  Acredito  agora,  para  nosso
alívio, que, com essa resolução, todo o controle será centralizado em Brasília.

Apesar disso tudo - do controle de cadastro e de leis repressoras -, ainda há grande
incidência de tráfico. O maior indicador nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
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é o turismo sexual, sobretudo nas grandes capitais localizadas no litoral com grande
afluxo turístico: Recife, Fortaleza, Natal e Salvador, e não poderia ser diferente. No
Sudeste também existe indicador de turismo sexual concentrado na malha rodoviária.
E Minas Gerais é o estado que possui a maior malha rodoviária do País, com grande
incidência de exploração sexual de crianças.

Há também uma grande incidência de gênero. A exploração nesse caso é maior no
gênero feminino, mas há exploração sexual de meninos. Obviamente, o que facilita
essa grande incidência de tráfico  de crianças são as dimensões gigantescas das
nossas  fronteiras.  Isso  facilita  não  só  o  tráfico,  como  falei  no  início,  mas  o
contrabando  de  pessoas.  O  contrabando  é  a  imigração  ilegal.  Há  dificuldade  no
controle efetivo nas fronteiras. A grande preocupação do Unicef para o ano de 2014 é
a imigração ilegal, sobretudo de crianças, e na fronteira da região amazônica - como
o deputado João Leite disse - com o Suriname, com as Guianas, principalmente a
Francesa, com a Colômbia e com a Venezuela. Há uma dificuldade muito grande de
controle da situação.

Outro fator que favorece o tráfico é a corrupção, e não só no sistema em que atuo,
o CNJ. Essa é uma das finalidades do CNJ, do sistema de Justiça, mas não só dele
como da corregedoria nacional, das corregedorias dos tribunais, e não só delas, mas
do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  e  das  corregedorias  dos  ministérios
públicos estaduais. A defensoria ainda não tem um conselho nacional de defensoria
pública,  um  colegiado  de  defensores-gerais.  Mas  exite  um  colégio  nacional  de
corregedores, no intuito de estabelecer um código de ética de atuação. Não estamos
livres  disso.  Há  também  as  entidades  de  acolhimento,  as  entidades  ligadas  à
assistência social; é importante que se diga, pois isso tem favorecido.

Outro ponto é a situação de vulnerabilidade, de extrema pobreza e de isolamento
das famílias envolvidas. Principalmente nas comunidades indígenas, há incidência de
entrega  voluntária  de  crianças  para  estrangeiros.  Na  região  amazônica,  no  Mato
Grosso do Sul, na região do Pantanal, onde ainda há comunidades indígenas, eles
entregam as  crianças,  devido  à  situação de vulnerabilidade  ou  para  obtenção  de
alguma  vantagem.  Entregam  as  crianças  até  para  pessoas  ligadas  a  missões
religiosas.  Algumas  dessas missões ingressam em território  nacional  à  revelia  do
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governo brasileiro. Houve um caso que gerou até um incidente diplomático há alguns
anos. Um soberano, monarca de um país da Europa - não vou citar o nome -, foi ao
Xingu à revelia do governo brasileiro, em viagem internacional. Isso gerou um grande
problema diplomático.

Este é um dos principais fatores - a Dra. Cristina vai participar do nosso debate -
envolvendo desaparecimento de crianças no Brasil: não temos legislação rigorosa. Eu
desconhecia o anteprojeto que está no Senado. A nossa legislação é branda nesse
sentido. Em boa parte dos casos, o destino dessas crianças é a Europa Ocidental e
os Estados Unidos.  Aqui faço parênteses,  pois os Estados Unidos é um dos dois
países que não são signatários da convenção sobre os direitos das crianças. O outro
país é a Somália. Os Estados Unidos não são signatários da Convenção de Haia, que
trata  da  adoção  internacional,  mas  é  um  dos  grandes  destinatários  das  crianças
traficadas para adoção ilegal. O outro país é Israel e por uma questão cultural. Quem
conhece a cultura judaica, a religião judaica, sabe que é vexatório para uma mãe não
poder conceber um filho.

Então, quando uma mãe judia não pode ter um filho, ela se valerá do artifício da
adoção. Em alguns casos, se ela não puder fazer pelas vias regulares, ela satisfará
essa pretensão e dará essa satisfação à sociedade local, por meio da obtenção de
uma criança pelo tráfico.

E o Japão. Eu havia trazido uma apresentação para PowerPoint,  por isso estou
meio perdido aqui. Espero que a minha fala, ao final, seja, deputado João Leite, como
o último vinho servido nas bodas de Caná,  que foi  deixado por  último por algum
motivo. Pouca pretensão.

Os requisitos para adoção legal,  primeiro, é que haja uma diferença de 16 anos
entre adotantes e adotados. Se for adotada por duas pessoas, mesmo por pessoas
do mesmo sexo, é preciso que haja comprovação de estabilidade de união. É preciso
provar que a união é estável. O Supremo já reconheceu a possibilidade de adoção
homoafetiva, mas tem de comprovar. É condição que a pessoa solteira ou um dos
parceiros tenha mais de 18 anos. Admite-se a adoção póstuma desde que se prove
que, no início do procedimento, o adotante póstumo tenha manifestado essa intenção
de adotar, tenha obtido a guarda provisória ou tenha tido uma relação afetiva.
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As modalidades de adoção. Adoção consentida, como está no art. 45, do ECA, é
aquela em que a mãe manifesta o seu consentimento.  Não havia uma regulação
antes da Lei 12.010, que alterou o ECA. A Lei 12.010 é considerada como a Lei da
Adoção. Para nós, ela é a lei da convivência familiar e comunitária, mas ganhou essa
denominação.  Não  havia  um  rigor.  A mãe  era  ouvida  pela  assistente  social  da
maternidade e falava que estava consentindo a adoção, mas ninguém sabia se ela
estava em estado puerperal,  se ela era  deficiente intelectual.  A Lei  12.010 coibiu
certos  encaminhamentos,  como  encaminhamento  irregular  de  criação  ou  uma
intermediação ilegal de adoções, e impôs, agora com a nova redação do § 1 do art.
13, o encaminhamento obrigatório da mãe, da nutriz, imediatamente, assim que ela
manifeste a serviço social do hospital sua intenção de entregar o filho para adoção,
que  ela  seja  encaminhada  ao  juiz,  à  autoridade  competente,  e  ratifique  seu
consentimento em juízo. Aí, sim, a criança estará autorizada a ser encaminhada para
adoção.  Esse  consentimento  é  retratável;  também  não  havia  uma  disposição
expressa,  e  agora  há.  Ela  tem o  direito  de se retratar  até antes  da sentença de
adoção, garantindo-lhe a defesa e o contraditório, assistência social e psicológica.

A discussão que se tem é  sobre  a  adoção  intuitu  personae,  a adoção dirigida,
dentro dos procedimentos. Sobre se a mãe pode escolher para quem entregar o filho,
assim que ela se manifestar ao juiz - “Eu quero, sim, concordo com a adoção desde
que seja para o meu amigo, desde que seja para fulano” -, há discussões doutrinárias
e  jurisprudenciais.  Há  doutrinadores  que  entendem  que não,  que isso  seria  uma
espécie de fomento à  intermediação de adoção e obtenção de vantagens ilícitas.
Outros entendem que sim, inclusive a desembargadora Maria Berenice Dias, dizendo
que, se a mãe tem o direito de escolher o pai biológico do seu filho, ela também tem o
direito de escolher o pai e a mãe adotivos de seus filhos.

A adoção direta é aquela que não precisa ser cadastral e se limita às hipóteses do §
13 do art. 50 do ECA, que é a adoção unilateral, do padrasto ou da madrasta, do filho
do seu esposo ou companheiro,  a  adoção feita  por  parente  da  criança,  que tem
preferência em adotar, e a adoção do guardião da criança maior de 3 anos ou de um
adolescente.

A adoção cadastral, aquela prevista no art. 50 do ECA, e seus parágrafos, agora
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contemplada  pela  Resolução  nº  196,  do  CNJ,  que  revogou  a  Resolução  nº  50.
Primeiro,  ela tem como requisito a disponibilidade da criança. A grande discussão
doutrinária e na nossa prática é: o que é disponibilidade? A defensoria pública, por
meio do seu Fórum Nacional dos Defensores Coordenadores de Direitos da Infância
e da Comissão da Infância e da Juventude do Condege, entende que disponibilidade
é aquela que está no art.  1º  da Resolução nº 196.  É aquela em que já houve o
trânsito em julgado da sentença de destituição do poder familiar. Entendemos que só
assim uma criança pode ser inscrita no cadastro de criança disponível para adoção.

Ela pode até ser encaminhada sob guarda provisória para um casal pretendente,
mas o processo de adoção só poderá ter  ingresso após o trânsito em julgado da
sentença de destituição do poder familiar.

No que tange à adoção ilegal, a mais conhecida da nossa realidade cultural é a
adoção  à  brasileira,  que  é  aquela  que  se  dá  pela  entrega  espontânea  e  pelo
compadrio,  mas também pelos  furtos  de  bebês,  pela  intermediação ilegal,  muitas
vezes até de profissionais da área da saúde, de maternidade, e pela falsificação de
documentos.  O  Código  Penal  tem  dispositivos  punindo  especificamente  o  que
popularmente chamamos de adoção à brasileira no art. 242, que é o parto suposto ou
a supressão ou alteração de estado civil  de recém-nascido. Só que ele tem uma
norma permissiva que permite que o juiz não aplique a pena se comprovada notória e
reconhecida nobreza do autor do delito.

Há também uma punição para os genitores pela entrega do filho menor a pessoa
inidônea no art. 245. O ECA também prevê uma sanção para a destinação de criança
ao envio para o exterior com inobservantes formalidades legais. No art. 239, não sei
se há um conflito de normas, Dr. Luiz. Acredito que sim; aliás, creio que também, no §
2º  do  art.  245,  houve  uma  derrogação  pelo  art.  239,  em  conflito  com  outros
dispositivos. Isso terá de ser dirimido.

Falei  sobre  a  adoção  à  brasileira  como modalidade  de  adoção  ilegal.  Além  da
adoção legal, há aquela que chamamos de adoção aparentemente legal. É aquela em
que o processo é regular, ou seja, tem toda a regularidade. O que acontece é um
encaminhamento irregular da criança e uma falta de transparência no cadastramento
da  criança.  Esse  encaminhamento  se  dá  em  procedimentos  judiciais  informes
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anômalos  onde  há  a  produção  unilateral  de  provas  e  de  relatórios  técnicos
desfavoráveis aos pais, em que sequer são citados para se defenderem e onde não
há o  contraditório  e  a  ampla defesa,  nem mesmo se  garante  a  manifestação da
família extensa.

No que se refere à adoção internacional também ilegal, na década de 1980 tivemos
um grande fluxo de encaminhamento de crianças sulistas ilegalmente para o exterior;
certamente em razão da compleição física delas - loiras, brancas, olhos azuis - havia
esse interesse.

Antes de finalizar,  outra questão para a qual  gostaria de chamar  a atenção é a
situação pós-adoção ilegal. Sabemos de casos, por exemplo, em que, passado certo
período,  por  alguma incompatibilidade,  os  pais  adotivos  pretendem  a  denegação
desse estado de filiação, ou o próprio filho quer investigar a sua verdade biológica -
ele  tem  direito  à  verdade  biológica,  pois  é  um  direito  fundamental  da  criança,
conforme está no ECA. O que têm entendido as cortes superiores no Brasil? No caso
da  denegação  partida  de  um  casal  que  adotou  ilegalmente,  de  má-fé  -  aí  é  o
entendimento da ministra Nancy Andrighi  -,  prevalece a parentalidade socioafetiva
estabelecida durante esse período e denega-se o pedido de revogação desse estado
de filiação em benefício do adotado. É a norma mais favorável. A situação favorável
deve prevalecer.  E quando a criança atingir  a maioridade, ou mesmo menor, com
assistência jurídica específica - ela também tem esse direito -, e quiser investigar a
sua verdade biológica? Aí, no caso, admite-se a denegação, se assim ela o quiser, da
parentalidade  estabelecida  por  uma  adoção  ilegal  e  o  restabelecimento  da
parentalidade biológica, para que também prevaleça a situação e o superior interesse
do autor da ação.

Infelizmente, não pude exibir o PowerPoint.
Como medidas de enfrentamento à adoção ilegal, sugere-se:
1 - Maior rigor no controle do cadastro de crianças recém-nascidas e abrigadas.

Uma sugestão de quem está envolvido no tema é que haja um banco de DNA de
crianças recém-nascidas que estejam abrigadas. Se uma criança está em companhia
de um casal que não tem parentesco biológico com ela, como vamos investigar a
identidade dessa criança? Você vai comparar o material genético dela com o do casal
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que  a  furtou? Não,  você  tem  de comparar  com  o  material  genético  da  sua mãe
biológica.  Então,  há  necessidade  de  um  banco  de  DNA dessas  crianças  recém-
nascidas encaminhadas a abrigos.

2 - O devido processo legal no afastamento judicial de crianças e adolescentes da
família natural com observância da ampla defesa e do contraditório. O Dr. Luiz está
presente,  fazemos  parte  da  Comissão  Nacional  de  Execução  da  Carta  de
Constituição  de  Estratégias.  O  devido  processo  legal  no  afastamento  judicial  de
crianças  e  adolescentes  nos  processos  administrativos  de  providências  ou
verificatórios instalados na vara têm natureza administrativa. Alguns juristas, pasmem,
entendem  que  ele  não  tem  de  ter  o  contraditório.  O  inciso  LV  do  art.  5º  da
Constituição determina o contraditório em qualquer espécie de processo, seja judicial,
seja  administrativo.  Transparência  na  produção  dos  relatórios  técnicos  nesses
processos, inclusive com o contraditório, possibilitando a defesa, a quesitação e a
apresentação de assistente técnico.

3 - Intervenção precoce. É um princípio da aplicação das medidas protetivas do
ECA.  Há  necessidade  da  atuação  célere  das  polícias,  até  com  a  integração
operacional  internacional  das  polícias  de  fronteiras  e  das  especializadas  em
investigação de casos de crianças desaparecidas.

4 - Repatriamento voluntário e devidamente acompanhado por autoridade legal. A
não revitimização dessas crianças. Em alguns casos, quando é capturada no exterior,
a  vítima  é  tratada  como  bandido  e  repatriada  sponte  sua.  Nem  é  ouvida,
simplesmente a colocam em um avião e a mandam de volta para o país de origem.
Então, há necessidade dessa não revitimização.

5 - Assistência jurídica - o Dr. Luiz falou sobre isso - especializada individualizada
às crianças abrigadas e às repatriadas. É o que na França chamam de  avocat ou
défenseur des enfants. O art. 12, item II, da Convenção sobre os Direitos da Criança
da ONU trata disso, da representação judicial de crianças nos procedimentos que lhe
são  afetos,  através  de  um  órgão  próprio,  estatal,  especializado,  para  essa
representação. Na França isso já é realidade.

6  -  Elidir  o  sub-registro  ou  ausência  de  registro  de  nascimento  de  crianças,
sobretudo nas comunidades indígenas, com grande incidência no Mato Grosso do
Sul, na região do Pantanal.
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7  -  Aplicação  das  diretrizes  contra  o  tráfico  de  crianças  estabelecidas  pelo
ministério. Essas diretrizes foram estabelecidas para a aplicação no tráfico ocorrido
durante o  conflito  da  Bósnia  e  da Cróacia,  onde houve um grande  de tráfico  de
crianças.  Finalizando,  vou  citá-las,  serei  breve,  deputado:  1.  procedimento
padronizado para identificar as crianças vítimas do tráfico, um protocolo internacional;
2.  designação de um tutor para cada vítima; 3. forma de conduzir  o interrogatório
pelas autoridades, oitiva especial, que o CNJ já está tratando para criança vítima de
violência sexual;  4. orientação dos casos para os serviços competentes, a correta
sistematização e articulação em rede dos órgãos envolvidos; 5. acolhida preliminar,
adequada e protegida da vítima; 6. regulamentação da situação legal das crianças em
um país que não é o seu, o direito de estada, a não revitimização. Que se proceda
nem que seja a um visto temporário da criança, quando ela é capturada, até que se
decida  o  seu recambiamento ou se  a  situação favorável  é  que vai  prevalecer;  7.
avaliação dos casos e identificação da situação favorável que mencionei; 8. aplicação
de uma solução favorável que envolva o retorno eventual da criança ao seu país de
origem ou a sua família ou não, se essa for a situação favorável que prevalecer; 9.
acesso à Justiça, por meio do avocat/défenseur des enfants; 10. proteção de vítima e
testemunha  potencial.  No  Brasil  temos  o  Programa  de  Proteção  a  Crianças  e
Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM -, em que não há necessidade de que
a  criança  sirva  como testemunha  de  um processo  criminal,  basta  que ela  esteja
ameaçada de morte para que seja incluída nesse programa. Nós também temos o
Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas - Provita -, mas esse programa tem
como requisito que a vítima ou a testemunha colabore com a instrução criminal, mas
temos  equipamentos.  Finalizando:  11.  formação  continuada  dos  agentes  que  se
ocupam  de  combate  a  vítimas  de  tráfico  por  adoção  ilegal.  Desculpe-me por  ter
ultrapassado o  tempo,  deputado João Leite.  Agradeço a  atenção de todos.  Muito
obrigado.

O  presidente  -  Muito  obrigado,  Dr.  Wellerson.  Chamo  a  atenção  do  vereador
Reginaldo Tristão e da vereadora Racibe, de Varginha, para a fala do café. Cuidem
bem daquele nosso café de Varginha e dos trabalhadores. Fiquem atentos na Câmara
Municipal de Varginha.
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Passaremos  agora  ao  painel  “Rede  de  enfrentamento  ao  tráfico  de  pessoas:
articulação interinstitucional e mobilização da sociedade”. A Mesa melhorará muito,
porque sua presidência ficará  com a deputada Luzia Ferreira,  que se sairá muito
melhor que eu.

A presidente (deputada Luzia Ferreira) - Obrigada, deputado João Leite, brilhante
deputado desta Casa, muito atento aos interesses de todos, mas especialmente das
crianças e dos adolescentes, os direitos difusos de cidadania. O deputado, portanto,
faz história nesta Casa.

Palavras da Presidente
Quero  desejar  um  boa  tarde  a  todos  e  cumprimentá-los  por  estarem  aqui,  tão

atentos. Com certeza, um dos motivos de estarmos aqui é estarmos tratando daquilo
que diz respeito muito de perto a todos nós que no dia a dia lutamos para melhorar o
País.

Antes de compor a Mesa para iniciar o painel, quero aproveitar a sequência dessa
fala  e  dizer  que  o  Conselho  Nacional  de  Justiça  -  CNJ  -  baixou  uma  instrução
determinando que juízes que demorarem mais de um ano para analisar processo de
adoção ou destituição do poder familiar sejam investigados. Determinou também que
os processos de adoção tenham prioridade, para que não demorem tanto tempo. Às
vezes, a demora inviabiliza até o processo de adoção. Sabemos que no Brasil  há
muitos pais cadastrados para serem pais adotivos, em torno de 30 mil pais, e apenas
cerca de 5 a 6 mil crianças disponíveis para o processo de adoção, crianças que já
cumpriram as formalidades que o Dr. Wellerson explicou tão bem.

Às vezes, a demora é de quatro, cinco, seis anos. Há casos em que a demora é de
oito anos. Foi o que aconteceu com uma criança cujo processo de adoção começou
quando ela tinha 2 anos, e foi concluído quando ela já estava com 10 anos. Por isso,
algumas famílias  que querem adotar  uma criança pequena desistem do processo
adotivo.

Em relação a essa questão, é bom dizer que nesta Casa há a Frente Parlamentar
de Apoio à Adoção, da qual sou presidente. Em Minas, como no Brasil, há várias leis
de  incentivo,  apoio  e  acompanhamento  da  adoção,  como  manda  a  legislação.
Fazemos  debates  periódicos  sobre  esse  assunto.  Há  inclusive  um  projeto  de  lei
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tramitando  nesta  Casa  que  trata  dessa  prioridade,  especialmente  se  o  processo
adotivo envolver uma criança que está fora da faixa etária mais procurada, ou seja,
até os  3 anos de idade.  Os processos adotivos dessa faixa etária  têm prioridade
absoluta na tramitação. Em primeiro lugar, para viabilizar o processo a fim de que a
criança encontre rapidamente um lar; em segundo lugar, para retirá-la do abrigo, pois
é uma situação constrangedora quanto aos aspectos afetivo e de atenção.

Queria  dizer  que  o  assunto  deste  debate  é  importante,  mesmo  internamente.
Sabemos também que as crianças são vítimas desse tráfico, exatamente em razão
dessa  adoção  ilegal  e  talvez até  da  demora  e  da  burocracia  que  esse processo
enseja no Brasil. Calcula-se que, no Brasil, 200 mil pessoas desaparecem todo ano.
É um número muito grande, considerado-se a nossa população. De 200 mil pessoas,
40 mil, segundo as estatísticas, são crianças e adolescentes. Então nos perguntamos
por  que  há  esse  número  tão  absurdo  de  desaparecidos  todo  ano.  Obviamente,
quando se trata de criança, é muito difícil que ela saia de casa voluntariamente. Isso
tem muito a ver com o que estamos tratando, ou seja, com o tráfico por algum motivo:
exploração infantil, adoção ilegal, exploração sexual ou outros motivos que já foram
abordados aqui.

Este debate e essas reflexões que estamos fazendo com certeza implicarão não só
melhoria,  aprimoramento  da  legislação,  mas  também  atuação  mais  efetiva,  mais
integrada em rede dos órgãos públicos com a sociedade civil,  sobre o que vamos
falar agora nesta Mesa. Como está previsto, em seguida, trataremos do painel “Rede
de enfrentamento do tráfico de pessoas: articulação interinstitucional e mobilização da
sociedade”.  O Betinho está  clamando pelo  debate,  pois  ele  também tem muito a
contribuir.  Entretanto,  apesar  de  os  assuntos  serem  muito  instigantes,  Betinho,  o
tempo não é grande. Se abrirmos o debate antes das falas das pessoas da Mesa,
talvez o inviabilizaremos, porque ele atrai muitas demandas.

2º Painel
Composição da Mesa

A presidente - Convidamos a compor a Mesa para o 2º Painel as Exmas. Sras.
Marília Carvalho Guimarães, presidente do Comitê Social Campanha Coração Azul
do Rio de Janeiro; Cristina Coeli Cicarelli, delegada de Polícia Civil especializada em
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pessoas  desaparecidas  e  representante  do  Comitê  Interinstitucional  de
Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas;  Eliane  Quaresma  Caldeira  de  Araújo,
coordenadora  da  Política  Pró-Criança  e  Adolescente  da  Secretaria  de  Estado  de
Desenvolvimento  Social,  representando  o  Comitê  Local  de  Proteção  Integral  à
Criança e ao Adolescente; Maria Aparecida Menezes Vieira, coordenadora geral da
Associação das Prostitutas de Minas Gerais e representante titular da sociedade civil
junto ao Conselho Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; e Kelly Cristina
Gomes de Oliveira, coordenadora da Agenda Mineira do Trabalho Decente; o Exmo.
Sr. Pascal Jean Andrè Roger Peuzè, coordenador do Centro Zanmi; a Exma. Sra.
Márcia  Anita Sprandel  e  os  Exmos.  Srs.  Luiz  Carlos  Rezende e Santos,  Marcelo
Gonçalves Campos e Wellerson Eduardo da Silva Corrêa.

Com a palavra, a Sra. Marília Carvalho Guimarães.
Palavras da Sra. Marília Carvalho Guimarães

Boa tarde. Cumprimento a Mesa, a deputada, todos que compareceram durante
esta manhã e agradeço a Assembleia de Minas Gerais por essa iniciativa, hoje tão
necessária e indispensável para o Brasil. Vou me apresentar, porque sou a única do
Rio  de  janeiro.  Sou Marília  Guimarães,  ex-exilada,  militante  há mais  de 40 anos,
presidente  da  rede  de  intelectuais,  artistas  e  movimentos  sociais  em  defesa  da
humanidade,  fundadora  do  comitê  contra  o  terrorismo  de  Estado  e  presidente,
nomeada pelo ministro da Justiça, do Comitê Coração Azul Rio.

Quando a Glória Peres colocou no ar a novela  Salve Jorge foi um susto grande
para a família brasileira. É bem verdade que o Brasil, há 10 anos, assinou o Protocolo
de Palermo, e, há 10 anos, vem trabalhando nessa área com muito afinco. Mas o
tráfico de mulheres, de homens, de bebês, a escravidão humana data de 200 mil
anos. Ela não é nova, não é jovem, é um problema antigo e muito grande, que ceifou
muitas famílias, muitos lares e denegriu a imagem de muitos povos. A abolição da
escravidão humana, em muitos casos, aconteceu por decreto, como o caso da nossa
Lei Áurea - mas a escravidão continuou; em outros casos, aconteceu pela luta dos
próprios povos. Contudo, o que foi mudando no decorrer dos anos foi a roupagem
para esse tipo de tráfico: primeiro, o tráfico negreiro, depois o tráfico de crianças, o
tráfico de mulheres, e por aí foi. Encontramos hoje em dia um grave problema, que é
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exatamente  a  migração,  que  antes  seria  para  trabalho  convencional,  mas
descobrimos  que  existem  muitos  lugares  com  imigrantes  trabalhando  sem
documento, encarcerados. Eles são também pessoas traficadas.

O tráfico diminui a espécie humana, levando-a aos mais escusos e podres desvios
de conduta. Propicia a hipocrisia, a mentira, a corrupção, a falta de ética, o desamor,
transformando os valores essenciais do homem.

Uma menina que fica  trancada durante  meses  num quarto,  trabalhando à  noite
numa boate, fora de seu país, sem falar a língua local, não comendo direito, sendo
espancada e levada às drogas - muitas chegam mesmo a morrer -, vai perdendo o
vínculo  total  com  a  sociedade.  A  reintegração  dessas  pessoas  à  sociedade
posteriormente é extremamente difícil. Muitas famílias sabem que a filha foi traficada,
mas não têm coragem de admitir que esse fato aconteceu em seu núcleo.

Muitos temas foram aqui muito bem abordados e explicados, mas um detalhe deve
ser  bastante  e  fortemente  frisado:  temos  de  nos  lembrar  que  a  ditadura  militar,
durante 30 anos, desmobilizou a sociedade civil brasileira. Daí a dificuldade hoje de
se  reorganizá-la,  hajam  vista  todos  esses  males  que  prejudicam  o  nosso
desenvolvimento. Todavia, todo o mundo está trabalhando com muita vontade. Pelo
que tenho visto em Minas e em outros estados, é muito grande a preocupação em
atender principalmente vítimas do tráfico de pessoas humanas, da imigração e de
outros problemas.

Ouvi algumas perguntas hoje, na parte da manhã. Alguns pensam que o processo
está lento. Não, o processo não está lento. Durante 10 anos o Ministério Público, o
Ministério  da  Justiça,  o  governo  e  algumas  entidades  de  classe  têm  trabalhado
ferreamente para equacionar um problema que existe e que foi boicotado, escondido
debaixo  do  tapete  durante  30  anos.  Após  desmobilizarem  sindicatos,  após
desmobilizarem  o  povo brasileiro,  fica  muito  difícil  hoje,  de  um dia  para  o  outro,
aparecerem trabalhos que grandes companheiros têm feito durante anos. Para eles
estarem colocando o caso da adoção neste Plenário,  muitas pesquisas e estudos
foram  feitos,  muitas  pessoas  foram  entrevistadas.  Esses  trabalhos  apresentam
sempre muita dificuldade. Não é fácil, pois o povo aprendeu a se calar. Hoje estamos
aprendendo a falar de novo. Somos como bebês aprendendo o bê-á-bá.
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No Rio de Janeiro, quando estive com Paulo Abrão, vi  que o esquema contra o
tráfico de pessoas, adoção e imigração está todo bem-estruturado. Claro que ainda
existem falhas e detalhes que precisam ser ajustados, mas entramos numa segunda
etapa, a da União, Estado e sociedade civil. O Estado cumpre seu papel, mas ele não
pode caminhar sozinho se nós, sociedade civil, não dermos as mãos a ele.

Daí  a necessidade de criação de comitês, como é o caso do Coração Azul,  de
Minas, e do Coração Azul Rio. Antes da Copa, teremos 12 comitês nas cidades onde
acontecerão os jogos. Temos de ter bastante cuidado e estar muito atentos porque,
com certeza, da mesma forma que aconteceu no Rock in Rio e em grandes eventos,
a  Copa  será  um  momento  propício  para  as  infiltrações,  seja  do  nosso  inimigo
principal, seja de traficantes, roda de tráfico, mudança de roda de tráfico, penetração
de traficantes novos e troca, porque eles já estão mapeados pela Polícia Federal e
pelo Ministério Público. Então será um momento excelente para que possam fazer
uma mudança de cartel.

Na parte da manhã, a Fernanda dos Anjos teve uma fala bastante elucidativa. Disse
que acabou de ter uma reunião em Salvador, onde tomaram algumas decisões. O
comitê Coração azul já existe no Rio de Janeiro desde novembro, e a Glória Perez é
a presidente de honra. Ela fez um trabalho grande e muito forte, com o Ministério
Público, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça, de levantamento para a novela, a
fim de ter elementos reais. Todas as cenas daquela novela eram reais, só os nomes
mudaram, tanto em relação ao tráfico de bebês quanto à forma de exterminar  as
pessoas que conseguem fugir. E por aí segue.

Como o Rio conseguiu chamar a sociedade civil  para trabalhar voluntariamente?
Somos um comitê totalmente voluntário. Chamamos todas as entidades de classes,
as  organizações  reguladoras  de  profissão,  os  artistas,  as  universidades,  os
acadêmicos e conseguimos uma lei para que todos os meios de transporte, desde
táxi até ônibus, metrô, etc., colocassem cartazes com o número de telefones para
denúncia. Da mesma forma que aconteceu com o Disque-Denúncia, nos anos 90,
quando as pessoas  tinham medo de ligar  por  achar  que seriam descobertas  e o
traficante correria  para pegá-las,  o novo sempre dá medo,  por  isso é normal  que
aconteça um pouco mais devagar.
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Hoje  o  tráfico  de  pessoas  tem  dois  números  essenciais:  o  100  e  o  180.  É
indispensável que esses telefones sejam usados, e não é certo que eles não estão
controlados. Sim, eles são controlados. Quando falo isso, quero dizer que eles são
seguros. De todas as formas, sabendo que estamos em um mundo globalizado, com
internet, aviões, etc., com toda a tecnologia, é possível vazar informações dentro de
qualquer sistema. É verdade que isso acontece na minha casa, na sua e nas grandes
instituições. Não estamos isentos de sofrer invasão.

Eu já tive muitas vezes o meu computador invadido, até pela CIA. Quando o Obama
veio ao Brasil, no meu computador apareceu um sinal, e ficou bloqueado. Levei um
susto e pensei no que estava acontecendo. Por que isso? Para que eu não entrasse
na rede social e falasse alguma coisa sobre não estar gostando absolutamente nada
de ele atacar o Irã, por exemplo. Tenho direitos, sou cidadã brasileira, e ele não é
meu presidente. Da mesma maneira que ele entrou na minha casa, ele pode entrar
no Ministério  Público,  aqui na Assembleia.  A tecnologia do Brasil  é  extremamente
avançada, mas a dos outros países também. E existem hackers para todas as áreas.
De qualquer maneira, a Polícia Federal está muito bem-preparada e as polícias estão
muito bem-preparadas para evitar essas invasões.

Só estou falando isso porque ouvi de algumas pessoas o receio e o medo muito
grandes  do  100  e  do  180.  Não  tenham  medo  de  falar,  não  tenham  medo  de
denunciar. Denunciem. Só denunciando é que vamos conseguir ajudar. Nosso papel
é divulgar e dar visibilidade a essa campanha. E, ao dar visibilidade, as pessoas vão,
sim, denunciar. E, com as denúncias, eles podem trabalhar com muito mais agilidade
do que hoje, que é uma situação de mais dificuldade. Se a população ajuda, é fácil, é
muito mais fácil. Sempre foi mais fácil de mãos dadas.

Para a Copa, no Rio de Janeiro temos algumas ações. Fora os aeroportos, vamos
colocar um grande bloco na cidade. Todas as pessoas estarão vestindo camisa azul.
Vamos levar 100 mil às ruas para denunciar o tráfico. Gostaríamos de pedir a vocês -
é uma campanha que também estamos fazendo no Rio - que a Copa seja não só um
chamado contra o racismo, mas também um olhar bem-direcionado contra o tráfico
de pessoas. Muito obrigada.

A presidente - Agradecemos à Sra. Marília Carvalho. Vamos passar a palavra à Sra.
Cristina Coeli.
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Palavras da Sra. Cristina Coeli Cicarelli
Boa tarde, deputada, em cuja pessoa cumprimento os demais membros da Mesa.

Boa  tarde  a  todos.  Estou  aqui  representando  o  Comitê  Interinstitucional  de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, vinculado à Secretaria de Defesa Social. Vou
fazer um breve histórico do nascimento do programa estadual de enfrentamento ao
tráfico de pessoas, que surge como uma demanda do governo federal, quando se
apontou que o Estado de Minas Gerais ocupava o 3º lugar no  ranking nacional do
tráfico de pessoas.

A Secretaria de Defesa Social iniciou uma implementação de gestões no intuito de
construir um programa estadual de enfrentamento ao tráfico, seguindo as diretrizes
do  programa  nacional  de  enfrentando  ao  tráfico,  surgindo,  então,  o  Núcleo  de
Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas  do Estado  de  Minas  Gerais.  Dentro  desse
núcleo foi criado o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas,
que teve sua primeira reunião em abril de 2013. Quero ressaltar que anteriormente
ocorreram diversas reuniões até que acontecesse realmente a primeira reunião, ainda
não com a publicação do decreto instituindo o comitê.

Houve essa primeira reunião em 13 de abril de 2013, mas somente em fevereiro de
2014 o decreto que institucionalizou o comitê foi  publicado em diário  oficial.  Esse
comitê  compõe-se  de  23  instituições  públicas.  Já  estamos  para  abrir  para  a
participação  da  sociedade  civil,  que  ocorrerá  mediante  edital.  Essa  etapa  será
posterior, para que a sociedade civil também faça parte desse comitê.

O comitê foi instituído com os objetivos de implementação e articulação de ações
promovidas pelo poder público junto à sociedade civil; de enfrentamento ao tráfico de
pessoas humanas do Estado de Minas Gerais; de implementar, executar, monitorar e
avaliar  as  políticas  públicas,  no  que  diz  respeito  à  prevenção  do  fenômeno  e  à
atenção das vítimas e dos seus familiares;  de repressão e responsabilização dos
autores. Esses são os principais objetivos do comitê, além de outras 16 atribuições.

O comitê é um órgão deliberativo, um colegiado, um órgão consultivo vinculado à
Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social.  Devido  ao  tempo  resumido,  não  tenho
condições de relacionar todos os membros, mas diria que o comitê é formado pela
Polícia Federal, pela Polícia Militar, pelo Ministério do Trabalho e Empresa - que é um
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parceiro  e  está  sentado  do  meu lado  direito  -,  pela  Assembleia  Legislativa,  pela
Secretaria de Educação, pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Turismo, pela
Infraero,  pela  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  pelo  Ministério  Público,  pela
Justiça Estadual e Federal. São diversas as instituições e constantes os desafios. O
comitê  bem  representa  o  terceiro  painel,  que  diz  respeito  a  essa  articulação
interinstitucional e à mobilização da sociedade.

Vou dizer os principais avanços e desafios desse comitê ao longo desses anos,
mas,  como disse  inicialmente,  ele  foi  construído  por  causa de  uma demanda  do
governo federal.  Nessa época, lembro-me de ter oficiado ao Ministério  da Justiça,
solicitando qual amostragem que teria classificado Minas Gerais em 3o lugar. Quais
foram os dados? Por que Minas Gerais ficou em 3o lugar, uma vez que eu estava na
titularidade da Delegacia de Pessoas Desaparecidas,  que entendia ser uma porta
aberta  para  o  registro  para  esse  tipo  de  modalidade  criminosa,  e  as  minhas
estatísticas não demonstravam essa classificação? Perguntei também quais seriam
as rotas dentro do Estado de Minas Gerais, em que pese saber hoje que elas são
rotas  não  permanentes,  justamente  para  facilitar  a  prática  dessa  modalidade
criminosa.  No  entanto,  até  hoje,  não recebi  a  resposta  do  ofício.  No decorrer  da
minha leitura, vou explicar o porquê disso. Vou falar sobre os principais avanços e
desafios. Diria que os desafios são muito maiores do que pensamos, principalmente
quando passamos a conversar de forma interinstitucional,  como conversamos hoje
entre as 23 instituições governamentais, com a probabilidade, agora, de se abrir para
a sociedade civil.

O primeiro foi fomentar, articular essa agenda de enfrentamento ao tráfico, o que é
o fenômeno pelo olhar das 23 instituições. Creio que o que percebi, representando a
Polícia  Civil  como  membro,  os  meus  parceiros,  meus  companheiros  também
perceberam: que éramos ilhas isoladas trabalhando com a mesma problemática e, de
repente,  estávamos todos juntos lutando em prol de um único objetivo, que era o
enfrentamento do problema. Eu expunha a minha realidade, o meu colega, a dele, e
víamos  quão  ampla  é  a  questão,  quão  amplos  eram os  conceitos,  bem  como o
entendimento e o conhecimento acerca da matéria. Diria que tanto os conceitos como
os entendimentos são muito variáveis. Cada instituição, cada comitê tem um olhar
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diferenciado. Não temos ainda um conceito seguro do fenômeno. Cada instituição
possui uma parcela, um pedacinho daquele conjunto de fatores.

Tentamos fazer esse alinhamento conceitual e ainda estamos tentando elaborá-lo.
Esse é um desafio em andamento. Os casos que foram sendo recebidos pelo núcleo
foram uma experiência muito produtiva, porque passaram a ser olhados por todos os
técnicos que pertencem ao comitê, que era composto por 23 instituições. E, muitas
vezes, quando o Ministério do Trabalho e Emprego abordava e repassava o caso
para o núcleo, víamos, então, que não era só o problema do tráfico. Ali precisavam
ser  acionadas  outras  instituições,  como  a  Secretaria  de  Saúde,  a  Secretaria  de
Desenvolvimento Social, porque um único fenômeno revelava diversas facetas com
relação  àquele  empregado.  O  próprio  deslocamento  dele,  da  região  onde  foi
localizado,  abordado,  para  o  seu  local  de  origem,  para  o  seu  estado  de  origem
necessitava  de  uma  ação  articulada  com  outro  órgão.  Então,  víamos  que
precisávamos  estar  todos  bem  juntos,  falando  a  mesma  linguagem  e,  naquele
momento, estávamos bem separados. Então, o comitê veio resgatar e mobilizar para
essa articulação. Realmente, precisamos trabalhar em rede, não somente o comitê,
mas todos nós em Minas Gerais, em outros estados e em nível internacional.

Essa sistematização integrada de dados foi terrível. Precisávamos traçar as nossas
estatísticas, os nossos dados e não conseguíamos porque cada instituição tinha um
olhar.  Hoje  ainda  estamos  tentando  coletar  esses  dados.  Não é  somente  coletar
números,  é  coletá-los  e  conceituá-los,  entendê-los  voltados  para  a  temática
“Enfrentamento ao tráfico de pessoas”.

Com relação à cooperação técnica entre essas diversas instituições, como já falei,
os desafios são constantes.

Vamos falar agora das principais pautas debatidas ao longo desses anos. Levamos
ao comitê a temática de como era fácil o registro tardio de nascimento. Foi assustador
ver  como era  fácil  legalizar  um falso  parentesco.  Como era  fácil  sequestrar  uma
criança, registrá-la na modalidade de registro tardio de nascimento e, então, fazer o
seu deslocamento para outro país. Vimos essa fragilidade porque tivemos um caso
concreto de uma criança sequestrada em Contagem. Ele foi sequestrada na Feira da
Cuco, na frente de todas as pessoas presentes, porque a aliciadora, a sequestradora
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teria  alcançado  a  confiança  da  cuidadora.  Quando  a  cuidadora  se  distraiu,  ela
ofereceu uma boneca à criança, que a acompanhou com tranquilidade sem nenhuma
forma de violência.

Por isso é fenômeno invisível, entretanto visível se quisermos enxergá-lo - conforme
disse o nosso colega -, porque está acontecendo ao nosso lado. Em três dias aquela
criança  estava  registrada  em  nome dos  sequestradores.  Como manda  a  Política
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a polícia agiu imediatamente e a
ação foi fragmentada. Quando a ação é fragmentada não podemos afirmar que houve
tráfico  de  pessoa.  Podemos  comprovar  apenas  sequestro  e  cárcere  privado,  que
foram meios utilizados até aquele momento. Na verdade, se aquela criança ia ser
traficada,  não  restou  comprovado.  Era  necessário  fragmentar.  A política  nacional
manda fragmentar para preservar a vida. Por isso há problemas na nossa estatística.
Na grande maioria  das vezes,  a polícia vai  fragmentar  para preservar  a vida.  Na
condição de fragmentar, não vamos esperar para ver o que poderá acontecer com a
criança. Graças ao fato de ter fragmentado, como foi fragmentada também a adoção
ilegal do último bebê em Betim... Quanto a esse caso, também não foi comprovado
que seria para o tráfico. O delegado tentou. Não vou dizer que não se comprovou,
pois está havendo uma discussão. Até o momento, o que restou comprovado foi uma
tentativa  de  adoção  ilegal  para  fins  humanitários.  Por  causa  da  ação  que  foi
fragmentada,  não  podemos  afirmar  que  houve  tráfico  de  pessoa.  Não  podemos
afirmar,  porque  não  há  comprovação.  Só  podemos  dizer  isso  quando  houver
comprovação. Esses são os desafios e as dificuldades.

Falei  do  registro  tardio.  Outra  pauta  debatida  é  a  falta  de  harmonização  da
legislação brasileira com o Protocolo de Palermo. Já ficou bem claro, em palestras
anteriores,  que  há  deficiência  nas  nossas  leis  atuais,  pois  não  conseguem
acompanhar a evolução do crime, da modalidade criminosa, que avança, creio eu, de
forma bem rápida. A adoção para fins ilegais... Infelizmente não vou conseguir findar.
O art.  238 do ECA prevê que o tráfico seria a entrega do filho mediante paga ou
recompensa. No caso de Betim, o delegado estava em uma situação de angústia
terrível.  Por  ele  ter  fragmentado  a  ação  -  e  ele  fez  o  correto  -,  não  conseguiu
comprovar que houve pagamento. Isso dificultava a comprovação da modalidade de
tráfico de pessoas.
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Outras  pautas  debatidas  já  foram  motivo  de  exposição  no  encontro.  Nem  todo
trabalho análogo ao de escravo é resultante de tráfico; nem toda migração é tráfico;
nem toda adoção ilegal é tráfico; nem toda saída para a pessoa se prostituir é tráfico.
Devemos  tomar  muito  cuidado  com  esses  conceitos.  Lamento  o  tempo  curto.
Acredito, e queira Deus que eu tenha alcançado meu objetivo. Muito obrigada.

A presidente -  Obrigada, Dra.  Cristina Coeli,  pelas  palavras e pela contribuição.
Convidamos para fazer uso da palavra a Sra. Eliane Quaresma Caldeira de Araújo.

Palavras da Sra. Eliane Quaresma Caldeira de Araújo
Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os componentes da Mesa, na pessoa

da deputada que coordena esses trabalhos e, de pronto, agradecer pelo convite e
parabenizar a Casa pela organização do debate, que foi principalmente criteriosa,
chamou a rede para discutir essa construção de um tema tão importante, estando
próximo um grande evento como a Copa do Mundo. É com esse objetivo que o nosso
comitê foi convidado para falar um pouco com vocês das ações que organizamos.

É um comitê de proteção integral a crianças e adolescentes nos grandes eventos.
Esse comitê foi instalado em março de 2013, quando nos organizamos para proteger
as  crianças e  adolescentes  durante  a  Copa das  Confederações.  Organizamo-nos
enquanto rede. Fizemos um plano de ação, um documento orientador, organizamos
alguns serviços de proteção. No final, fizemos a avaliação que resultou, então, em um
plano de ação e uma organização para enfrentarmos os desafios da Copa do Mundo.

Esse  comitê  tem  aproximadamente  32  membros.  Então,  temos  uma  grande
representação, principalmente do sistema de garantia de direitos, que tem assento
nesse comitê. Quanto a sua coordenação, julgamos importante ser uma coordenação
compartilhada. Então, ela é compartilhada entre a Sedese e a Secretaria Municipal de
Políticas Sociais, por entender que Belo Horizonte é um município sede, portanto é
quem organiza os serviços, e o Estado é articulador e apoiador nessas ações.

Foi importante para a gente se debruçar, então, sobre o evento Copa do Mundo.
Houve também uma grande discussão em nível  nacional.  Temos uma agenda de
convergência  nacional  coordenada  pela  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da
Presidência, que trabalha com os 12 Estados sedes da Copa, onde traçou diretrizes,
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matrizes,  para  que  trabalhássemos,  minimamente  orientadas  sobre  uma  forma
articulada, em rede, nos três níveis de governo.

É  importante  para  nós  falarmos  um  pouco  da  Copa  do  Mundo,  que  foi  o  que
permeou algumas ações do plano de ação, o que justificou pensarmos em trabalhar
alguns  temas,  fazer  algumas  capacitações  e  organizar  serviços.  São  12  cidades
sedes,  32  seleções,  64  jogos,  mais  de  700  jogadores,  mais  de  3  milhões  de
expectadores nos estádios. A projeção de turistas para o Brasil é, de estrangeiros,
600  mil;  de  brasileiros,  3  milhões.  A projeção  de  turistas  estrangeiros  em  Belo
Horizonte  é  de  140  mil.  Qual  é  o  perfil  desse  turista?  São  85%  homens,  60%
solteiros, 45% têm entre 25 e 34 anos, 48% viajam com amigos, 83% fazem outros
passeios além dos jogos; gastam, em média, R$11.000,00; eles têm renda familiar
mensal de 23 mil, e 54% têm ensino superior completo.

Por que foi importante quando nos debruçamos sobre esses dados? Os turistas -
não só os estrangeiros mas também os brasileiros - vêm ao nosso município, mas
está previsto que façam outras visitas. E aí nós temos as nossas cidades históricas, a
região  metropolitana,  que  também  vai  atrair  visitantes.  Então,  pensar  isso  foi
necessário e de extrema importância para trabalharmos também atentos às ações,
juntamente  com  42  municípios  que  são  da  região  metropolitana,  e  com  aqueles
indutores do turismo. O apontamento de quem poderia ter um maior fluxo foi feito pela
nossa Secretaria de Estado de Turismo.

Recebemos um grande número de pessoas; é uma festa, sim. Futebol é uma festa,
traz uma festa, no entanto, é necessário que seja uma festa e que nossas crianças e
adolescentes participem dela de forma protegida e que não haja nenhuma violação
de direitos. Já há alguns registros na vida cotidiana deles e, em grandes eventos,
então, abre-se uma oportunidade para que esse número se amplie.

A Copa  traz  também  a  festa  chamada  Fan  Fest,  que,  em  Belo  Horizonte,  vai
acontecer no Parque da Gameleira, com previsão de aproximadamente 20 dias de
festas, de shows, mega shows, com grandes bandas. Essas festas são frequentadas
pelo nosso público jovem, principalmente, com previsão diária de 20 mil pessoas.

Então, pensando nisso, o comitê local fará... Desenhamos um plano de ação com
vários  eixos:  articulação,  mobilização,  capacitação,  comunicação,  protagonismo
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juvenil e atendimento. Eu me debruçarei em apenas três deles para... Esse plano de
ação  planejou  a  articulação,  mobilização  e  capacitação,  envolvendo  esses  42
municípios e o Município de Belo Horizonte, que é parte integrante.

Quanto a esses membros do comitê, trabalhamos nessa construção e capacitamos
conjuntamente. Além disso,  trabalhamos com os municípios, chamando a rede de
proteção.  Na  articulação,  enviamos  textos  informativos  aos  prefeitos  dizendo  dos
megaeventos, das possibilidades de violações e da necessidade de fortalecimento de
capacitação da rede de proteção da criança e do adolescente nesse período.

Após essa mobilização, realizamos duas oficinas - aliás, vários parceiros que estão
aqui participaram conosco. Essas oficinas foram para gestores, ou seja, secretário de
Assistência,  de  Saúde.  Tivemos  também  conselheiros  tutelares  e  de  direitos,
profissionais  de  Cras e Creas e da  abordagem social.  Estiveram presentes todos
aqueles  que trabalham  diuturnamente  na  proteção e  prevenção de violações  que
possam atingir  as nossas crianças e os nossos adolescentes. Foram dois dias de
capacitação. Tivemos a presença de todos os 43 municípios.

Consideramos também importante  dialogar com a segurança pública e dizer  da
forma de organização dos fluxos, dos serviços e das características das principais
relações que poderiam acontecer. Daí o grande link com o tema hoje. Um dos temas
que trabalhamos foi “O tráfico de pessoas”. Ocorreram vários, principalmente o de
trabalho infantil,  abuso e exploração, tráfico de pessoas e pessoas desaparecidas.
Falamos sobre o fenômeno que, quando ocorre, é crime e quais as características, as
formas de atuação e os fluxos, assim como onde procurar e de que forma. Então,
preparamos a rede dessa forma.

Além da rede,  trabalhamos a segurança pública entendida por  Polícias  Militar  e
Civil, guarda municipal e comissariado. Essa discussão, ou seja, esse trabalho com a
segurança pública ocorreu também juntamente com os conselheiros tutelares para
falarmos  sobre  essa  interlocução.  Portanto,  foram  momentos  ricos.  Avaliamos  no
comitê, que foi muito importante, porque, além da questão de apresentarmos o tema,
essas  características  e  os  fluxos,  tivemos  discussões  de  casos  e  de  que  forma
encaminhá-los. Como já disse, foram para os municípios da região metropolitana.

Em relação ao eixo “Atendimento”, conforme o desenho da agenda de convergência
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nacional,  trabalhamos com dois serviços. Um é intitulado Espaços Temporários de
Convivência.  Normalmente  ele  se  localiza  próximo  aos  grande  shows.  Temos
indicadores de onde aconteceram outras Copas e da nossa experiência, na Copa das
Confederações.  Esse  Espaço  Temporário  de  Convivência  será  instalado  no
Qualificarte Gameleira. Para quem não o conhece, é um espaço da Prefeitura de Belo
Horizonte e fica em frente ao Parque da Gameleira. Teremos profissionais da área de
humanas  e  que  já  trabalham  com  escuta  qualificada  e  atendimento,  para  que  a
criança  e  o  adolescente  em  situação  de risco  nas  imediações  dos  shows  sejam
encaminhados  para  esse  espaço.  A finalidade  é  que  sejam  feitos  atendimento  e
encaminhamento, a fim de fazermos uma ação mais acertada e com maior agilidade.

Teremos também um plantão integrado, na sede do juizado, na Avenida Olegário
Maciel, nº 600. Os componentes desse plantão integrado são o Conselho Tutelar, a
defensoria  e  comissariado.  A Sedese estará  também nesse plantão,  garantindo a
interlocução com a região metropolitana.

O que diferencia o plantão integrado é que, encontrando crianças ou adolescentes
já com direitos violados, eles serão encaminhados para esse plantão para que sejam
tomadas medidas de proteção, de forma ágil e rápida, e feito os encaminhamentos.

Além  dos  dois  espaços,  temos  também  equipes  volantes,  que  são  técnicos  da
abordagem  social,  comissariado,  consultórios  de  rua  ou  o  cidadão  que  identifica
qualquer uma dessas situações, os quais poderão fazer o encaminhamento. Teremos
uma equipe que chamamos de equipe volante que também estará nos  shows e no
entorno  dos  jogos,  embora  a  experiência  demonstre  que  não  houve  grandes
ocorrências dentro dos estádios. O que registramos na Copa das Confederações, no
show, foram questões de desaparecidos, uso de álcool e outras drogas, abandono,
trabalho  infantil  e  exploração  sexual.  Estamos  trabalhando,  desde  janeiro,
preventivamente,  preparando a rede para identificar e fazer  os  encaminhamentos.
Para isso pactuamos fluxos também.

Vamos  lançar  um documento,  intitulado  Documento  orientador,  em que há todo
esse histórico que estou contando para vocês, o marco legal e todos os plantões. O
município estará com o funcionamento normal e, após as 18 horas, teremos esses
plantões. Durante 30 dias de Copa do Mundo, teremos um plantão integrado de 24
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horas. O Documento orientador vai trazer todas as informações sobre saúde, área de
educação, conselhos tutelares. Não apenas em Belo Horizonte vai haver o plantão 24
horas. Isso foi pactuado com as secretarias municipais,  que vão poder localizar e
fazer  o imediato retorno das crianças e  adolescentes para suas casas.  Haverá  o
lançamento desse documento, que vamos disponibilizar para a rede, divulgar e falar
da importância de conhecê-lo para que estejamos preparados. Que as estatísticas
não se confirmem. O recado é que criança e adolescente vão participar,  sim, das
festas de forma protegida. Nossas crianças e adolescentes não podem ser vítimas de
abuso, exploração ou de qualquer outro tipo de violação de direito.

Encerrando, quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade e dizer que também
estamos  trabalhando  com  as  campanhas,  respeitando  as  de  cada  município,  do
Estado e do governo federal.  O material  que trazemos traz todos os números de
Disque-Denúncia, além do Disque 100 e do 0800, que é o Disque Defesa dos Direitos
Humanos do governo do Estado. Estamos aí com a rede capacitada, preparada, para
que possamos ter um grande evento.

Gostaria  de  prestar  uma informação importante,  uma decisão  da  Sedese.  Pela
experiência rica que é discutir o caso em rede, trabalhar e apoiar uns aos outros no
entendimento  e  no  melhor  encaminhamento  da  criança e  do  adolescente,  vamos
manter esse fórum permanente com os municípios. Trata-se de um fórum articulado
de proteção à criança e ao adolescente. Então, após a Copa - aliás, esse já é um
legado  -,  vamos  permanecer  com  esse  fórum,  reunindo-nos  periodicamente.
Obrigada a todos.

A presidente  -  Agradecemos à  Sra.  Eliane Quaresma pela  contribuição.  Com  a
palavra, a Sra. Kelly Cristina Gomes de Oliveira.

Palavras da Sra. Kelly Cristina Gomes de Oliveira
Boa  tarde.  Cumprimento  toda  a  Mesa,  na  pessoa  da  deputada,  e  todos  aqui

presentes.  Esta  é  mais  uma possibilidade para  o  fortalecimento  do  diálogo social
necessário para a construção da nossa política pública. Hoje estou coordenadora da
Agenda Mineira do Trabalho Decente, pela Subsecretaria de Trabalho e Emprego da
Secretaria  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social.  Aqui  está  a  Secretaria  de
Desenvolvimento Social, mas a Secretaria de Trabalho foi aglutinada à Secretaria de
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Desenvolvimento Social. Vemos isso, aliás, como uma possibilidade de realizar um
trabalho conjunto.

Falarei um pouco sobre a agenda como uma oportunidade também de informar e
conhecer melhor a respeito do fenômeno do tráfico de pessoas e da relação que tem
com  a  promoção  do  trabalho  decente.  Quando  conceituamos  trabalho  decente,
estamos falando das formas de trabalho existentes. Então trabalho decente, conforme
o  conceito  da  OIT,  é  o  trabalho  produtivo  exercido  em  condições  de  liberdade,
equidade, segurança e dignidade. Então, quando falamos do tráfico de pessoas e a
migração  e  exploração  laboral,  referimo-nos  a  situações  análogas  ao  trabalho
escravo.

É importante refletirmos sobre as situações de vulnerabilidades sociais que levam
as pessoas a esse tipo de trabalho e situação. Entendemos também que o trabalho
decente  é  um  conceito  multidimensional,  que  remete  a  aspectos  quantitativos  e
qualitativos do emprego, pois se refere ao enfrentamento ao desemprego e à geração
de postos de trabalho, mas também à superação das formas de trabalho que geram
renda insuficiente  para  que os  indivíduos  e  suas  famílias  superem a  situação de
pobreza  e  as  situações  que  se  baseiam  em  atividades  insalubres,  perigosas,
inseguras e degradantes. São condições fundamentais para a superação da pobreza:
o  trabalho,  a  redução  das  desigualdades  sociais,  a  garantia  da  governabilidade
democrática e o desenvolvimento sustentável. O trabalho decente remete-se também
aos quatro pilares da OIT: respeito às normas internacionais do trabalho, promoção
de  mais  e  melhores  empregos,  extensão  da  proteção  social  e  fortalecimento  do
diálogo social. O trabalho decente também procura respeitar os direitos fundamentais
do trabalho,  como liberdade sindical,  negociação coletiva,  eliminação de todas as
formas de trabalho forçado, abolição efetiva do trabalho infantil, eliminação de todas
as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação (uma das razões que
marginalizam as pessoas a se submeterem a situações de trabalho degradante) e
garantia de proteção social.

A política de trabalho decente é global, é um esforço global. Já existe uma política
global de trabalho decente e também uma política nacional que começou em 1999,
com a definição do que é um trabalho decente. Em 2003, o governo brasileiro firmou
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um memorando de entendimento com a OIT para promoção do trabalho decente no
País.  Vou falar  os  marcos mais  importantes.  Em 2006,  o Brasil  lançou a Agenda
Nacional  do  Trabalho  Decente.  Em  2010,  lançou  o  Plano  Nacional  do  Trabalho
Decente e, em 2012, ocorreu a I Conferência Nacional do Trabalho Decente, em que
houve  também  um  esforço  de  Minas  Gerais  para  promover  esse  diálogo  com
conferências municipais,  regionais  e estaduais,  a fim de que os temas do Estado
fossem  dialogados  para  a  revisão  do  plano  nacional.  Na  Agenda  Nacional  do
Trabalho Decente, o esforço de coordenar as políticas estão relacionadas em três
prioridades.

Durante o debate,  fui  percebendo a relação disso com a promoção do trabalho
decente, que é: gerar mais e melhores empregos com igualdade de oportunidades;
erradicar o trabalho escravo e infantil, em especial em suas piores formas; fortalecer
o diálogo social e o tripartismo, como instrumento de governabilidade democrática.
Essa ambiência, esse diálogo é importante, porque não se discute uma política de
trabalho  que  envolve  várias  facetas  em  um  ambiente  fechado,  em  uma caixinha
isolada. Essa política realmente só vai ser efetiva quando todos os atores se reunirem
para fazer essas propostas e propor linhas de ações.

Vi também a necessidade de explicar o que é uma agenda, quando se propõe a
construí-la. De maneira geral, poderíamos dizer que uma agenda é um conjunto de
diretrizes pactuadas entre diferentes grupos que orientam o percurso das ações a
serem realizadas para se atingirem os objetivos desejados. Ou seja, organizar esse
compromisso em formato de diretrizes, para que isso realmente seja efetivado. Ela
expressa o compromisso dos grupos que estão envolvidos nessa intersetorialidade,
nesse diálogo social, para superação dos problemas da nossa sociedade. Além disso,
revela  a  percepção  que  cada  grupo  tem  para  contribuir  para  essa  superação,
devendo respeitar o princípio do diálogo social. Aliás, ele também é essencial para o
tratamento desses problemas e desafios do mundo do trabalho. Creio que cada um
dos presentes também seja um ator envolvido e possa dar sua contribuição.

Qual  é  o  objetivo  de  criar  uma Agenda Estadual  do  Trabalho  Decente? Alguns
estados já possuem essa agenda. Há a agenda nacional, a agenda da Bahia, que foi
pioneira em 2007, data em que ocorreu o lançamento. Há várias ações advindas dela
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porque os atores envolvidos focam nas prioridades de agenda e agem todos juntos
no combate àquelas situações consideradas prioritárias. Isso dá uma diretriz à política
pública  e  ajuda  na  superação  dos  problemas.  Há  também  as  agendas  do  Mato
Grosso e de Curitiba, além de outras que estão em construção, como a agenda do
Estado de Minas Gerais.

Vou falar um pouco sobre a elaboração dessa agenda. Como ela está em fase de
construção,  ainda  não  temos  nenhuma  ação  em  andamento,  só  uma  proposta.
Inicialmente,  na mobilização desses atores,  desde 2011,  quando foram realizadas
conferências nacionais, havia amplo debate a respeito das propostas de cada região,
das  ações  para  se  chegar  a  um patamar  de  trabalho  decente  no  Estado.  Foram
realizadas também palestras pela Organização Internacional do Trabalho. Inclusive
firmamos,  em  julho  de  2013,  com  o  Estado  de  Minas  Gerais  e  a  Organização
Internacional do Trabalho, um memorando para promoção e implementação dessa
agenda.

Para  a  formalização  dessa  proposta,  o  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais
constituiu  um  grupo  de  trabalho  executivo,  formado  por  seis  membros  de  cada
bancada. A participação social é importante; não é só o governo que vai tentar discutir
o mundo do trabalho, ele envolve todos os atores. Seguindo a proposta nacional, há
atores do governo - são seis membros titulares e seis suplentes. Da bancada dos
trabalhadores,  envolvemos  as  seis  centrais  sindicais,  e  dos  empregadores,  as
principais federações patronais, separadas em grupo para dialogar sobre o mundo do
trabalho.

Vou falar rapidamente quais são os órgãos envolvidos. Pelo governo os parceiros
são a Sedese, Secretaria de Defesa Social - com a qual temos a possibilidade de
discutir o tráfico de pessoas, talvez criar um grupo temático dentro da agenda para
discutir  as  condições de  trabalho  e  o  tráfico  de  pessoas -,  Secretaria  de  Saúde,
Superintendência  Regional  do  Trabalho  e  Secretaria  de  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento.

As  instituições  empregadoras  são:  Faemg,  AMS,  Sicepot,  Sinduscon,  Fiemg,
Fecomércio,  Sebrae,  Ocemg,  Fetcemg e  Siamig.  As  centrais  sindicais  são:  CTB,
Fetaemg, CUT, Força Sindical, UGT, NCST e CGTB. Temos também o apoio técnico
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da  OIT,  AAPPS,  Secretaria  da  Casa  Civil,  Fundação  João  Pinheiro  e  IBGE.
Precisamos  focar,  porque  uma  agenda  é  construída  com  base  sólida,  portanto
necessitamos dos institutos de pesquisa para monitorar os indicadores desse trabalho
decente.

Nessas etapas de elaboração, foi criado esse grupo tripartite paritário, e estamos na
fase atual de elaboração do diagnóstico para definir em Minas Gerais quais são as
situações  mais  críticas  que  se  opõem  ao  trabalho  decente  e  que  precisam  ser
superadas.  Estamos elaborando o diagnóstico  junto com todas essas  instituições.
Vamos ter  a presença, na próxima reunião,  de um representante da OIT que nos
auxiliará  na  pesquisa  para  essa  definição.  E,  com  base  nessa  pesquisa,  serão
orientadas as políticas públicas de trabalho e emprego.

Após essa pesquisa, vamos fazer o estabelecimento de prioridades, resultados e
linhas  de  ação;  elaboração  do  texto  da  agenda;  implementação  da  agenda;
monitoramento  e  acompanhamento;  e  institucionalização.  A  agenda  será  um
instrumento, uma diretriz para as ações da política pública referente à promoção do
trabalho e emprego decente no Estado de Minas Gerais.

Para implementar essa agenda, após elaboração e lançamento desse documento,
ao  qual  será dada publicidade e acesso a todos,  será criado um plano nacional.
Sobre essas diretrizes vamos pactuar metas e inserir no PPA para ser monitorado
periodicamente  e  avaliado  em  consulta  às  organizações  de  empregadores  e
trabalhadores.

Esse grupo de trabalho executivo, que hoje está preparando e elaborando esse
documento e discutindo quais são as piores formas de trabalho em Minas Gerais, que
devem  ser  abolidas,  será  transformado  em  comitê  gestor  para  fazer  esse
monitoramento, essa atualização da agenda e elaborar esse plano estadual.

Em  relação  à  Copa  do  Mundo,  foi  realizada  no  Estado  de  Minas  Gerais,  pelo
Ministério  do Trabalho e Emprego,  que também é nosso parceiro, uma oficina de
promoção do trabalho decente nos grandes eventos. Houve participação de cerca de
cento  e  cinquenta  atores,  sob  coordenação  da  Superintendência  Regional  do
Trabalho, e já houve alguns desdobramentos, que estão sendo trabalhados por um
grupo temático no âmbito da agenda mineira. Embora ainda não esteja em fase de
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implementação, já temos a possibilidade desse diálogo social para articular algumas
ações.

Como desdobramento desse diálogo, foi possível o levantamento de propostas em
uma oficina de trabalho, através das quais foi criado esse grupo temático no âmbito
da agenda. Na ocasião também foi assinado o Protocolo de Intenções de Promoção
do Trabalho Decente na Copa do Mundo, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pelo
governo de Minas Gerais, pela prefeitura de Belo Horizonte, pelo TRT, pela OIT, pela
OAB,  pelo  Ministério  Público,  pela  sociedade  civil  e  por  trabalhadores.  Entre  os
objetivos desse protocolo estão: assegurar o respeito aos direitos fundamentais do
trabalho estabelecido pelas convenções da OIT, ratificado pelo Brasil,  assim como
pela legislação brasileira; prevenir e impedir o uso do trabalho forçado e do trabalho
infantil, bem como o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e laboral na
produção de bens e serviços relacionados direta ou indiretamente a esse megaevento
esportivo.

Então,  considerando o  que foi  apresentado aqui  hoje sobre violação de direitos
humanos, imigração e exploração laboral,  vemos uma possibilidade de articulação
muito grande para construção dessa agenda com os atores envolvidos. Estamos à
disposição para  promovermos esse diálogo.  Além dessas três  bancadas,  existe a
possibilidade de serem convidados também atores da sociedade civil,  para que se
somem, se agreguem a esse esforço de promoção do trabalho decente.

Quanto à criação dessa rede e à importância dessa articulação entre os atores
envolvidos,  destaquei  que  as  políticas  públicas  de  enfrentamento  ao  tráfico  de
pessoas devem fomentar o empoderamento dos indivíduos do ponto de vista tanto
individual  quanto  coletivo,  e  o  combate  das  causas  estruturais  que  conduzem  à
vulnerabilidade. Uma de suas principais causas, que vou destacar e que está entre
mulheres negras e outros grupos da população, como transsexuais e indígenas, é o
fato de ter-se tornado meio de realizar seus projetos de vida. Nessa incapacidade de
oportunidade e de igualdade no trabalho, eles se veem em condições vulneráveis a
essa forma de exploração.

O enfrentamento do tráfico de pessoas demanda, portanto, uma ampla articulação
entre órgãos estaduais, organização da sociedade civil e a comunidade brasileira.
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Desculpem-me ter ultrapassado meu tempo. Obrigada.
A presidente - Obrigada, Kelly Cristina. Ouviremos agora Maria Aparecida Menezes

Vieira.
Palavras da Sra. Maria Aparecida Menezes Vieira

Boa  tarde  a  todas  e  a  todos.  Cumprimento  os  componentes  desta  Mesa e  os
deputados que nos fizeram o convite, como a deputada Luzia Ferreira, que aqui está.
Se  fosse  há  um  tempo  atrás,  eu  não  estaria  aqui,  mas  numa  delegacia,
principalmente  ao  lado  de  uma  delegada.  O  movimento  de  prostitutas  está
avançando,  assim como as ONGs organizadoras,  com esse discurso.  A Aprosmig
trabalha  com  quem  já  está  na  ocupação  da  profissão.  Desde  1897,  época  de
fundação  de  Belo  Horizonte,  temos  o  movimento  de  prostitutas  na  cidade.  A
associação está-se alavancando porque ela está em nível estadual. Em municípios
elas também existem. Estamos lutando pela dignidade, pelo respeito e por políticas
públicas para o movimento de prostitutas.

Não trabalhamos como prostitutas por falta de opção, mas porque gostamos da
ocupação. Somos pessoas formadas. Tenho amor à profissão, na qual estou porque
gosto. Ninguém me forçou a nada, ninguém força ninguém a nada. Se você não tiver
vocação, vai buscar uma forma diversa.

Fiquei muito emocionada com a fala da Dra. Márcia quanto à separação. A Dra.
Cristina, ao meu lado, também disse: “Cuidado com a questão da exploração sexual,
nem tudo é igual ao que se vê”.  Estou aqui para quebrar o mito.  Todo o mundo,
quando fala em megaevento, fala em exploração, o que não é verdade. Defendemos
o turismo sexual  porque somos turistas e vamos a qualquer  estado e a qualquer
município  a  trabalho.  Defendemos  a  regulamentação.  O  CBO  já  reconhece  a
profissão, conforme a Lei nº 5198-05, do Ministério do Trabalho. Falta política pública,
falta  espaço  de  trabalho  digno  para  todos,  tanto  para  as  mulheres  profissionais
quanto para o garoto e para o travesti. Quando legalizamos uma lei, não o fazemos
para um gênero, mas para todos.

Quando se fala em megaevento, colocam fotos de quem são os explorados:  as
prostitutas. Não é verdade. Falam também que há exploração sexual de adolescentes
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e crianças, mas você não vê criança ali, somente mulheres prostitutas maiores de 18
anos. Prostituição é para pessoas acima de 18 anos.

Lutamos pelo turismo sexual porque entendemos que temos o direito de ir e vir,
embora  as  culturas  dos  países  sejam  diferentes.  Estamos  interligados  à  Rede
Brasileira de Prostitutas, a nível nacional e internacional. Existem, embora não sejam
mencionadas, as organizações de prostitutas de cada país. Então, elas existem para
defender aquelas mulheres que estão lutando em seus países pelos seus direitos e
por espaços de trabalho.

Denunciamos  a  exploração  sexual  de  adolescentes  e  de  crianças  ao  órgãos
competentes. Se você vai hoje à Avenida Afonso Pena, à zona boêmia ou à boate,
não  achará  um menor,  só  maiores  de  idade.  Devido  ao  movimento  abolicionista,
compara-se muito a questão da mulher prostituta ao preconceito. Mas você não vê
um núcleo dentro de um órgão da SPM. Dentro da delegacia de mulheres não entra a
prostituta violentada, mas, sim, a Lei Maria da Penha.

Nesta semana, numa discussão em Brasília, falamos sobre esse assunto com a
delegada, e ela disse que isso era impossível, que não deveria existir uma delegacia
especializada.  E  nós  estamos  lutando  dentro  da  delegacia  de  mulheres.  Ora,
mulheres violentadas em trabalho, como prostitutas, têm de ser respeitadas, têm de
ser  ouvidas  dentro  dos  órgãos  de  mulheres,  e  não  só  as  outras.  Somos  dignas
porque pagamos nossos impostos. Aqui, na zona boêmia, são 4 mil mulheres; em
Belo Horizonte, 80 mil prostitutas; e, no Estado: 500 mil. Votamos, somos cidadãs e
pagamos os impostos. Aí pergunto ao Estado: onde é que estão nossas leis? Onde é
que se fala só de vitimação para nós? Não somos ninguém? E na hora de votar?
Neste ano será que alguém ou alguma igreja  irá  nos pedir  voto?  Afinal,  também
temos religião. Mas não se fala nada. Será por vergonha? Nós somos assumidas.

Se vocês descerem a Rua Guaicurus, verão que não é mais como antes. Hoje em
dia não terão essa visibilidade que vocês estavam acostumados a encontrar nas ruas.
Agora são mulheres brigando pelos seus direitos. Somos um grupo organizado e, se
não fôssemos assim, eu não estaria sentada aqui dentro de uma Assembleia ou de
uma Câmara ou dentro de qualquer outro movimento discutindo. Então, hoje lutamos,
sim, como mulheres, mães de família e trabalhadoras. Pagamos escola para filhos,
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lutamos  pelos  trabalhos.  Também  há mulheres  casadas  e  noivas.  Várias  famílias
sabem desse trabalho, mas o escondem devido ao preconceito até mesmo da igreja.
Então, esse mito tem de acabar, e é para isso que o movimento está organizado; está
cada vez mais forte para isto: debater essa questão muito polêmica que, às vezes, é
visibilizada para uns, e para outros, não.

Não falarei  muito aqui,  mas gostaria  de dizer:  sou uma puta feliz e amo minha
profissão. Larguei o direito, a área bancária, para exercer o que amo, por isso não
tenho depressão e sou realista.

A presidente - Obrigada pelas suas palavras, Maria Aparecida, nossa Cida Vieira,
como é conhecida. Antes de abrirmos espaço aos debates, vamos ouvir o Sr. Pascal
Jean André Roger.

Palavras do Sr. Pascal Jean André Roger Peuzé
Obrigado. Eu sou o Pascal. Acaba que fica muito difícil pronunciar. Sou mineiro de

adoção, de coração, mas, de fato, estou represento aqui o Centro Zanmi, uma ONG
que trabalha com migrantes estrangeiros.

Gostaria de agradecer esse dia de debates,  parabenizar pela organização deste
evento e expressar minha profunda satisfação e gratidão ao ver que debates sobre
tráfico de pessoas, trabalho análogo ao de escravo, trabalho escravo de estrangeiros,
tudo isso pode acontecer nesta Casa. Retomando ao lobby da Assembleia,” Poder e
voz do cidadão”, realmente fico muito grato pela oportunidade que nos é dada de
participar.

O Centro Zanmi é uma ONG que trabalha e caminha com migrantes estrangeiros,
especialmente  haitianos  e  haitianas,  porque  eles  têm  dificuldades  econômicas  e
políticas no Haiti. Dizem aqui no Brasil que o Haiti é o país mais pobre das Américas.
No entanto, seria mais correto dizer que é um país empobrecido pela colonização da
França e pela multa que teve de pagar àquele país durante dezenas de anos, a fim
de ser  um país  independente,  o primeiro país  independente negro do mundo em
1804.

Essa ligação entre  o  Brasil  e  o  Haiti  é  devida  também à presença do Exército
Brasileiro lá, que participa da missão das Nações Unidas para estabilização do Haiti
desde 2004;  ao terremoto de 2010, que resultou na morte de 300 mil  pessoas e
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milhares de feridos; e à decisão do governo brasileiro de conceder visto humanitário a
haitianos e haitianas para que possam se estabelecer aqui no Brasil trabalhando. A
respeito  dessa  situação  é  necessário  entender  como  se  pode  obter  esse  visto.
Haitianos chegam à fronteira do Brasil via Panamá, Equador e Peru. Em Brasileia, por
exemplo,  passam  pela  fronteira  e  vão  à  Polícia  Federal.  Leva  um  tempo  até
conseguirem um protocolo da Polícia Federal e a Carteira de Trabalho. Há hoje 2 mil
pessoas num galpão em Brasileia - 1.200 haitianos e 700 senegaleses.

Outra via é ir à Embaixada Brasileira em Porto Príncipe. É impossível obter uma
entrevista, então se pagam atravessadores que têm contato dentro da embaixada, a
fim de obter o visto. O preço pago para obter seja a travessia pelo Peru ou Equador,
seja a exploração por coiotes chega a US$2.000,00, US$2.500,00. E a população
haitiana no Brasil pode chegar a 50 mil pessoas. Essas comissões explicam também
por  que os  haitianos  e  haitianas  e  estrangeiros  como peruanos  podem ser  mais
facilmente vítimas de tráfico.

Temos o Centro Zanmi, um dos movimentos que pretendem mobilizar a sociedade
civil. Zanmi significa “amigo” ou “amiga” em crioulo haitiano. Iniciamos com um grupo
de voluntários há três anos e, desde novembro de 2013, somos mais organizados
como ONG, com apoio  financeiro e  logístico  dos jesuítas  e da Congregação das
Filhas de Jesus. Por isso pertencemos ao Serviço Jesuíta a Imigrantes e Refugiados.
Temos  um  escritório  na  Avenida  Amazonas,  aqui  em  Belo  Horizonte.  Apoiamos
estrangeiros  com  questões  administrativas,  com  trabalho  em  cima  de  língua,  na
valorização da cultura e, sobretudo, ouvindo-os e ouvindo-as falar como estrangeiros,
como  imigrantes,  o  que  é  essencial  após  meses  e  meses  geralmente  de  longo
silêncio. Atuamos em BH, Contagem, Esmeraldas e em outros municípios da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

A nossa contribuição hoje nesse debate é fruto da nossa experiência. Gostaria de
citar a fala de algumas pessoas a respeito de suas experiências de trabalho aqui no
Brasil, lembrando que passaram por atravessadores, coiotes ou têm uma dívida no
Haiti, porque pegaram dinheiro para pagar as passagens. A primeira fala é de um
senhor de 50 anos que chegou há pouco tempo no Brasil. Ele era mestre de obras no
Haiti.  Mantive o estilo oral das intervenções e falas, que aconteceram em crioulo:
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“Para mim, sobre o sistema de trabalho no Brasil, a coisa mais importante que eu vou
dizer é isto: acredito que a escravidão está no mundo até agora. Como? Eu lembro
que, quando estava estudando a história dos escravos - lembro-me muito bem da
história -, quando caçavam os negros na África, colocavam eles nos navios negreiros
para levar ao Haiti.  E também outros  casos de chefes que não queriam viver  na
miséria. Aceitavam voluntariamente ir para o Haiti, trabalhar alguns meses e depois
ser livres. Eu começo a entender todos os haitianos que estão viajando para cá. Você
chega aqui e, se você é negro, todos os serviços pesados são para você. Se você
tem o cabelo liso, a pele branquinha, você não faz esse tipo de trabalho.” Essa é a
visão que o haitiano tem do seu trabalho e do trabalho análogo ao trabalho escravo.
Então, trabalho escravo é ligado ao racismo.

Estrangeiros  haitianos  falam  abertamente  do  racismo  que  encontram  no  Brasil,
esse  racismo  velado  que  corrói  a  sociedade  brasileira.  Os  haitianos  falam
abertamente:  isso  é  racismo.  Então,  qual  foi  a  reflexão  desse  homem? Trabalho
escravo é racismo.

Muitos apontam também o não cumprimento das promessas. (- Lê:) “Saí do Haiti
com diploma de bombeiro, passei dois anos aprendendo essa profissão. Quando a
empresa foi me buscar em Manaus, aceitaram-me com bombeiro. Mas trabalho como
ajudante. Trabalhei durante um mês, e o chefe me descontou a comida, o dinheiro da
casa onde colocam nossas coisas e me deu R$119,00. Quando tomei o envelope e o
abri, vi que eram R$119,00. Tomei, dobrei e falei para ele: como você começou a
tomar o que está me devendo, toma tudo. Devolvi os R$119,00.”

Na terceira fala de uma haitiana, que trabalha num mata-frango, pertinho de BH, ela
desabafou, literalmente, contando das desigualdades no tratamento entre brasileiros
e haitianos no trabalho.  Ela  falou o seguinte (-  Lê:)  “O chefe falou para nós que
haitianos não prestam.” Só que essa mulher não entendeu a expressão, ela conhecia
somente  o  verbo  emprestar  o  dinheiro  e  pedir  emprestado.  Só  depois  que  ela
entendeu o  que significa  “haitianos  não prestam”.  É claro  que eles  não prestam,
porque  na  empresa,  no  mata-frango,  eles  não  têm  o  direito  de  ir  ao  banheiro  e
receberam uma advertência porque estavam descansando no horário do intervalo, do
descanso. Então, haitiano não presta mesmo. É trabalho análogo ao trabalho escravo
e é humilhação.
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É claro que apresentaram o Brasil como o eldorado. Isso está sendo feito no Haiti,
com um salário de US$1.000,00 por mês, salário mínimo. Isso deve ser explicado.
Porém, todo o trabalho dos coiotes, dos atravessadores é de manter no Haiti essa
imagem do Brasil eldorado. Então, é muito difícil lutar contra isso.

É  claro  que  o  salário  mínimo...  É  o  que  acontece  com  milhões  e  milhões  de
brasileiros. Porém, devido às dívidas que esses imigrantes têm e devido ao fato de
terem de enviar  para o Haiti  dinheiro para a família,  a  situação deles é das mais
difíceis, sem contar com os bolivianos e peruanos, cuja dificuldade da língua torna
sua situação também muito vulnerável.

No painel anterior, falou-se que as correntes físicas eram o mito da senzala e que a
senzala funcionava. Mas, pergunto: trabalhar 14 horas por dia não é uma corrente? É
uma corrente não física, mas é uma corrente muito pesada. Trabalhar horas-extras
não pagas é corrente. Pessoas que sofreram acidente de trabalho e estão de licença
médica estão sendo pressionadas a voltar a trabalhar. É a senzala, sim. Mulheres que
estão numa situação ainda mais vulnerável, muitas vezes devem trabalhar na casa
dos patrões. A senzala continua, sim.

Tentamos no Centro Zanmi incentivar as pessoas a denunciar, mas o medo é muito,
muito forte. Muitas pessoas desistem de denunciar os empregadores.

Queria começar com as falas de pessoas que conhecemos, mas gostaria de voltar
ao  nome  Centro  Zanmi.  Escolhemos  o  nome  Zanmi,  que  em  crioulo  quer  dizer
“amigo”, “amiga”, como marco da nossa pequena associação. É um centro onde se
encontram pessoas que podem tornar-se amigas.

O  centro  desse  centro  é  a  pessoa  que  se  torna  amiga,  é  o  estrangeiro,  o
trabalhador, o empregado que se torna amigo, a pessoa que se torna amiga, numa
amizade que tentamos partilhar, num caminho de reconhecimento e de crescimento
mútuo, numa humanização recíproca.

Então, esperamos, nesta Assembleia, que tem como slogan “O poder e a voz do
cidadão”,  que  este  debate  nos  torne  mais  humanos.  O  exato  oposto  do
reconhecimento  humano,  da  amizade,  é  a  extrema  desumanização  em  que  se
encontra  no  trabalho  escravo,  que  encontramos  em  condições  de  trabalho
desumanizantes. Não temos mais sujeitos, pessoas, mas, sim, meios para lucrar ao
máximo.
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Propor  aqui,  nesta  Assembleia,  a  palavra  “amizade”,  pode  parecer  um  pouco
ingênuo.  Laços  de  amizade profunda,  intensa,  são  da  esfera  do  privado;  porém,
gostaríamos  de  propor  o  sentido  cívico  da  amizade,  uma  amizade  cívica  que
reconhece, que respeita as pessoas com as quais entramos em contato e um modo
de se comportar, mesmo com as pessoas desconhecidas.

O fundamento dessa amizade cívica pode ser  encontrado no primeiro artigo da
Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todos os seres humanos nascem livres
e iguais em dignidade e em direitos”.  Todas as relações dentro da sociedade são
submetidas a essa afirmação. Debatendo hoje o tráfico de pessoas, reafirmamos que
acreditamos  nisso  e  queremos  realizar  aquilo  em  que  acreditamos,  para  que  a
sociedade brasileira, para que a sociedade mineira se torne mais humana.

Temos uma chance enorme sob a forma de desafio: a presença dos imigrantes que
chegam aqui. Estrangeiros que chegam com a sua cultura, com a sua língua, com
hábitos diferentes são um desafio para nós, porque nos obrigam a revisar os nossos
comportamentos. Imigrantes são uma chance, um desafio, um apelo para lutarmos
contra os preconceitos, a discriminação, o tráfico de pessoas, o trabalho escravo.

O preconceito mais comum ouvido na esquina ou no barzinho ao lado é: "Eles vêm
para pegar os nossos empregos". Na verdade, o Brasil precisa tanto da mão de obra
qualificada  quanto  da  não  qualificada.  Muitos  imigrantes  são  extremamente
qualificados.

Outra fala é: "Eles são pessoas de costumes ruins e de pouca cultura". Isso não é
verdade.  São  pessoas  com  muita  cultura,  com  estudos,  formação,  às  vezes
universitária.  Pessoas que vêm da roça têm também uma tradição oral  das mais
ricas.

Vou  terminar  falando  sobre  estratégias  e  ações.  Primeiramente,  devemos  obter
informação com os próprios imigrantes e com a população brasileira sobre direitos
trabalhistas. Fizemos, em colaboração com o Ministério do Trabalho, uma cartilha em
português e crioulo sobre direitos trabalhistas. Contamos com a colaboração também
de  empresas.  No  dia  19  de  maio,  acontecerá  em  São  Paulo  uma  reunião  do
Ministério do Trabalho com empresas para indicar melhor os deveres; não só para
lutar  pela  denúncia e  pelo  controle,  mas também para prever  essas questões  de
trabalho análogo ao trabalho escravo.
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Temos de ter também a informação de trabalhadores, de servidores públicos. Enfim,
a formação de uma rede que já existe e que deve ser ampliada. O Centro Zanmi
trabalha com a prefeitura, com a OAB, com o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas, com o Instituto Migrações e Direitos Humanos de Brasília e com o Ministério
da Justiça.

Participaremos  da  primeira  conferência  sobre  migração  em  São  Paulo,  que
acontecerá  no  final  de  maio,  início  de  junho.  Que  essa  rede  seja  um  lugar  de
expressão de bases e de lutas.

Os estrangeiros são uma chance para cultivarmos essa amizade cívica. Gostaria de
indicar nosso e-mail e contatos para as pessoas que possam precisar. Nosso e-mail é
centrozanmi@centrozanmi.org. Nosso telefone é 3212-4577. Celulares: 9210-3443,
9210-3434 e 9210-3435. Em prol dessa amizade cívica, agradeço.

A presidente - Agradecemos ao Pascal Jean.
Esclarecimentos sobre os Debates

A 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
A presidente - O debate está englobando duas reuniões e um número considerável

de  pessoas.  Vamos  começar  ouvindo as  pessoas que se  inscreveram para  fazer
perguntas oralmente. Depois voltarei à Mesa, pois há várias perguntas escritas, que
já estão com os debatedores. Vamos começar ouvindo Betinho Duarte, presidente do
Comitê Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas de Minas Gerais.

O Sr. Betinho Duarte - Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Luzia, presidente
desta  Mesa.  Quero  fazer  três  elogios  e  quatro  propostas.  Quero  elogiar  agora  a
composição da Mesa. A grande maioria é de mulheres, refletindo o Plenário. A Mesa
está de parabéns. Falam que homens e mulheres têm de caminhar juntos, mas nesta
campanha  as  mulheres  estão  dando  um  show.  Elas  estão  trabalhando  dura  e
firmemente.  Quero  citar  o  nome  de  uma  pessoa  por  quem  tenho  a  maior
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consideração, o maior respeito e admiração: a Flávia Gotelip. Ela estava sentada ali,
mas não sei para onde foi. Ela é tímida e meio caladinha. Mas eu ligo para ela e
pergunto: “Flávia, onde você está?”. “Estou na Bahia.” “O que você está fazendo aí?”
“Estou no encontro contra o tráfico de pessoas.” Eu ligo, e ela está em Brasília. Eu
ligo, e ela diz: “Betinho, estou na sua frente. Estamos nos reunindo para preparar um
debate”. Nesta tarde, estou honrando a Flávia, que é do Estado. Ela é do Programa
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Flávia, você está de parabéns. Obviamente,
também  parabenizo  a  Marília  Guimarães,  que  é  presidente  do  Comitê  Social  da
Campanha Coração Azul do Rio de Janeiro. Vejam bem, a embaixadora do Brasil é
Ivete Sangalo. A Glória Perez é a madrinha do Rio de Janeiro. Os homens estão indo
embora, mas você está elogiado também.

Outro elogio que gostaria de fazer é à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que
você está representando. A Assembleia tem dado vários exemplos, mas este de que
você está fazendo parte é pioneiro e inédito no Brasil. É um projeto de lei que está
pronto para ser votado em Plenário. É o Projeto de Lei nº 4.984/2014, do deputado
Rogério Correia. Tenho certeza, porque já conversei com vários deputados, de que
vai  ser  aprovado  por  unanimidade,  pois  todos  os  deputados  são  a  favor  desse
projeto. Nele está, resumidamente, que todos os próprios públicos tenham cartazes
com os dizeres: “Contra o tráfico de pessoas - Coração Azul - Disque 100 e Ligue
180”. Na verdade, é porque esses dois números e mais o número do Estado, 0800-
0311119,  são  decisivos  nessa  campanha.  Porque,  para  qualquer  pessoa  que  me
procurar, no máximo eu poderei consolá-la, pois, para decidir a questão, mesmo se
for boato, é preciso ligar para o Disque 100, o Ligue 180 ou o 0800. Ele pode procurar
até o papa, que vai apenas consolá-lo, porque o que pode resolver são esses dois
números.  Sem  eles,  nada  será  encaminhado.  Então,  estes  são  dois  elogios  à
Assembleia  Legislativa,  porque  esse  projeto  já  está  pronto  para  ser  votado  em
Plenário, numa iniciativa pioneira da Assembleia.

Das minhas propostas, esta primeira eu gostaria que você colocasse em votação no
Plenário, porque, na verdade, essa proposta terá repercussão no mundo inteiro, e ela
é muito interessante em relação à Copa do Mundo. Já está estabelecido que um dos
temas da Copa do Mundo seja contra o racismo. Já está estabelecido, e eu sou a
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favor. Mas, se um outro tema da Copa do Mundo for contra o tráfico de pessoas,
Coração Azul, que é a campanha da ONU, tenho certeza de que isso dará visibilidade
e o Brasil vai ser exemplo para o mundo inteiro. Imaginem a Seleção Brasileira, como
está no cartaz, entrando com uma faixa: “Contra o tráfico de pessoas - Coração Azul -
Disque 100 ou Ligue 180”. Ou então o Neymar entrar com uma camisa como esta.

- Mostra a camisa.
O Sr. Betinho Duarte - Ou então o Messi entrar com a camisa do Comitê Coração

Azul contra o Tráfico de Pessoas, ou o Cristiano Ronaldo. Milhões de pessoas vão
ver isso no mundo inteiro.

Portanto,  gostaria  que  isso  fosse  colocado  em  votação,  no  Plenário,  e,  caso
aprovado, enviássemos, imediatamente, uma carta ao papa, porque a Campanha da
Fraternidade é contra o tráfico de pessoas; ao secretário-geral da ONU, porque essa
campanha  “Coração  Azul”  é  da  ONU;  à  presidenta  Dilma,  à  Fifa  e  à  CBF.  Se
conquistarmos isso, será uma grande vitória, não para nós, que não estamos sendo
traficados, mas para todas aquelas mulheres, homens e crianças que estão sendo
traficadas.

A segunda proposta é que todos os municípios mineiros... Acabei de conversar com
a Nizabeth,  de  Brumadinho,  que  é  sua irmã,  e  ela  disse  que  vai  criar  o  Comitê
Coração Azul em Brumadinho. Então, gostaria que todos os municípios mineiros, que
são mais de 800,  criassem um comitê Coração Azul  contra o tráfico de pessoas,
dando esse exemplo.

A última proposta,  deputada Luzia  Ferreira,  refere-se ao dia 30 de julho,  que é
considerado,  pela ONU, o Dia Internacional  contra o Tráfico de Pessoas Coração
Azul. Este é o dia mundial, internacional da ONU. Então, sugeri ao governador, com
quem participamos hoje de uma audiência - levei todo o material que está aqui, na
Assembleia  Legislativa,  e  fiz  esta  proposta  a  ele  -  fazermos  ações  impactantes.
Imaginem a Cidade Administrativa toda iluminada de azul,  com o Coração Azul,  o
Disque 100 e o Ligue 180. Imaginem assim a Assembleia Legislativa, o Palácio da
Liberdade, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o Cristo Redentor vestido com a
camisa Coração Azul - Contra o tráfico de pessoas - Disque 100 ou Ligue 180. Estas
são ações de impacto.
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Por isso, Luzia, você está de parabéns, como vários deputados desta Casa.
Fizemos uma representação contra a Adidas, que fez duas camisas que ofenderam

toda a nação brasileira. Isso é um absurdo. Na verdade, a Adidas não falou sobre a
política sexual: ela fez uma coisa que eu considero daninha à população brasileira,
maligna  e  daninha,  que  é  vender  as  mulheres  brasileiras.  Então,  fizemos  essa
representação,  porque  a  Adidas  pediu  desculpas,  mas  para  nós,  do  Brasil,  não
interessa pedir desculpas. Ela falou que recolherá as camisas; por isso, queremos
saber quantas camisas ela fabricou e quantas ela vendeu. Queremos que todas elas
sejam recolhidas e que uma indenização seja paga ao povo brasileiro, porque ela
ofendeu toda a nação brasileira. Muito obrigado, Luzia.

A presidente  -  Betinho apresentou  aqui  várias  propostas que estão  registradas.
Pelos  aplausos  aqui,  tenho  a  impressão  de  que  todas  podem  ser  consideradas
aprovadas, Betinho.

O nosso deputado João Leite está em Plenário. Quer nos fazer companhia?
O deputado João Leite - Contemplado.
A presidente - Está contemplado. Chamaremos, então, o Sr. Lucas Ribeiro, da PUC

Minas.
O Sr. Lucas Ribeiro - Boa tarde! A minha pergunta é direcionada à Márcia Anita.

Como dissemos  hoje  mais  cedo,  a  PUC está  desenvolvendo um projeto  sobre  o
tráfico  humano,  e  o  nosso  foco  era  a  Copa  do  Mundo.  Quando  você  apresenta
aquelas  estatísticas  de  que  não  há  o  crescimento  do  tráfico  humano,  refere-se
também ao número de aliciamentos? Porque a ideia da palestra seria esta. Como a
Copa do Mundo traz muitas pessoas, facilita o aliciamento. Aliás, não o transporte de
pessoas de outros países para dentro do Brasil, mas o início do trabalho do tráfico
humano  com  o  aliciamento  de  brasileiros  para  fora.  O  Brasil  é  um  dos  maiores
exportadores de mulheres e crianças para o tráfico humano. Então, a minha pergunta
seria esta.

A presidente - Você está dirigindo essa pergunta a alguém específico?
O Sr. Lucas Ribeiro - Estou fazendo para a Márcia Anita.
A  presidente  -  O.k. Estamos  pedindo  a  vocês  que  anotem  as  perguntas

apresentadas tanto oralmente quanto por escrito para depois respondê-las em bloco.
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Com a palavra, o Sr. Ronaldo, da Faculdade Pitágoras. O Ronaldo se encontra?
Desistiu. Com a palavra, a Sra. Flávia, da UFU.

A Sra. Flávia Teixeira - O meu nome é Flávia Teixeira, da Universidade Federal de
Uberlândia - UFU. A minha pergunta é dirigida também à Márcia Anita. Gostaria que
você  nos  apresentasse  qual  foi  o  resultado  mais  efetivo  da  CPI  do  Senado  em
relação ao tráfico de pessoas que envolve a prostituição.

A presidente -  Com a palavra,  a Sra.  Vanessa do Carmo,  do Jocum, que,  pela
manhã, foi nossa debatedora.

A Sra. Vanessa do Carmo - Boa tarde! A minha pergunta é dirigida ao Sr. Marcelo
Campos. Pude participar, no ano passado, do Seminário de Combate ao Trabalho
Escravo  e  ao  Tráfico  de  Pessoas,  organizado  pelo  MTE.  Uma  das  discussões
levantadas por vários auditores fiscais foi o levantamento de provas, porque muitos
juízes não condenavam. Mesmo com as provas reunidas, não havia condenação por
tráfico.  A  sugestão  é  que  seja  realizado  um  simpósio  internacional  para  o
enfrentamento do tráfico de pessoas. Como o juiz relatou aqui, nos próximos dias, em
maio, será realizado no Rio de Janeiro. Gostaria de saber se há alguma provocação
para que seja realizado em Minas Gerais.

A presidente - Por último, com a palavra, a Sra. Dalila.
A Sra. Dalila Magalhães Coimbra - Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar pelo

evento a Assembleia e toda a Mesa e principalmente a plenária,  que são grandes
multiplicadores.  Tudo o  que tivemos aqui  hoje,  num  momento  de  formação  e  de
capacitação, foi muito rico. Só queria deixar uma reflexão e, com ela, já fazer um
convite. Não nos lembramos do protagonismo infantojuvenil. Temos de aproveitar este
momento da Copa para trabalhar isso. Escolas estiveram aqui e depois saíram. Com
toda  essa rede  de  proteção  e  mais  o  protagonismo infantojuvenil,  a  criança e  o
adolescente aprendendo já, desde cedo, a se defender de forma tranquila... Não é
aquela  história  do  bicho-papão  que  a  gente  conta,  mas  assim:  “Seja  bem-vindo,
turista.  Que  bom.  Temos  belezas  naturais  aqui.  A nossa  cidade  é  linda.  Somos
bonitos, sim, inteligentes e espertos. Temos estatuto e orientações. Aqui há várias
violências”. Todo tipo de violência contra criança e adolescente é crime.

Portanto,  esta  reflexão  e  motivação  é  um  incentivo  para  que  a  criança  e  o
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adolescente já aprendam a se defender desde cedo. O que fazemos com as nossas
famílias e os nossos filhos? Então, gostaria que pensássemos nisso, toda a Mesa,
todos os presentes.

Nessa perspectiva de protagonismo infantojuvenil, convido todos a participar de um
fórum  da  criança  e  do  adolescente  que  estamos  organizando,  aliás,  está  sendo
organizado por crianças e adolescentes. O tema da palestra a ser ministrada por
crianças e adolescentes será “A Copa Mundial na perspectiva da defesa da criança e
do adolescente”.  Eles estão fazendo um trabalho  muito bacana.  A metodologia,  a
linguagem e todo o  cerimonial  vão ser  deles.  Acho que é  de  uma riqueza  muito
grande. São crianças do Centro Estudantil João Calvino. Isso é fantástico. Senti falta
de criança e adolescente a partir dos 12 anos, que a gente já entende. Mas estamos
falando aqui também das ações para essa defesa. A Bete Campos está presente,
maravilhosa,  e  incentiva  muita  gente nesse protagonismo infantojuvenil.  A Denise
também está presente e incentiva muito. O fórum será dia 16 de maio, às 14 horas,
na Associação Mineira de Proteção à Criança, no Madre Gertrudes. Podem também
ligar para a Regional Oeste que passamos esse contato. Muito obrigada.

A presidente - Muito obrigada, Dalila. Vamos voltar aos debatedores. Vou começar
primeiramente com a Mesa, os que têm perguntas dirigidas oralmente ou escritas.
Márcia Anita Sprandel, assessora técnica do Senado Federal.

A Sra. Márcia Anita Sprandel -  Obrigada,  deputada.  A Agnes fez uma pergunta:
“Qual a metodologia proposta para mensurar a realidade do tráfico de pessoas?”.
Critiquei as metodologias existentes. Na verdade, Agnes, no meu ponto de vista, o
problema do conceito de tráfico de pessoas é que é um conceito guarda-chuva, que,
no  mínimo,  inclui  todos  os  outros  conceitos  e  atividades  ligados  à  pauta  da
exploração sexual e de gênero, à pauta do trabalho escravo e das migrações. Essa
necessidade de mensurar a realidade do tráfico de pessoas demonstra o quanto este
é um conceito abstrato.  Se você se ativer ao Código Penal,  como tipificado hoje,
verificará  os  inquéritos  referentes  ao  231  e  231-A,  identificará  os  resultados  da
fiscalização do Ministério do Trabalho, verificará os resultados, os registros do Núcleo
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Estes são os dados concretos que temos
hoje.  Mas mais  importante  do  que se  preocupar  em mensurar  é  ouvir  os  grupos



968
____________________________________________________________________________

organizados,  as  associações  de  prostitutas,  de  travestis  e  de  transexuais,  as
entidades  que  defendem  os  direitos  dos  emigrantes,  os  direitos  das  vítimas  de
trabalho escravo e tentar resolver o trabalho nem tanto pela quantificação. Temos a
ilusão de que quantificar vai ajudar a resolver. Temos de ouvir as pessoas, entender
como  o  trabalho  se  dá  na  realidade  e  daí  conseguir  enfrentá-lo  de  forma  mais
concreta com a população.

Maria Aparecida, a Cida, pergunta: “Por que não há setores e núcleos de prostitutas
nas secretarias e como fazer isso?”. Ouvi a sua fala, Cida, em que você fala da SPM.
Acho que, infelizmente, no que se refere ao movimento feminista brasileiro, ainda há
um predomínio abolicionista, que, penso, tem muito a ver com a falta de diálogo. Se o
movimento feminista tivesse um diálogo franco com as associações de prostitutas, ele
iria rever a sua posição e ver o quanto há de força e valor no trabalho e na luta de
organização de vocês. Aí, sim, seria possível abrir espaço nas políticas públicas.

Lembro que, quando começamos a discutir a legislação que resultou em um projeto
da CPI, chamamos as associações de prostitutas e travestis ao Ministério da Justiça.
Tanto  as  travestis  quanto as  prostitutas  estavam muito emocionadas,  porque elas
nunca tinham sido chamadas ao Ministério da Justiça, em Brasília, para discutir seus
problemas.  Então,  acho  que  este  é  um  processo  de  mobilização  política,  de
convencimento e de reivindicação junto à Secretaria Nacional de Justiça para que
vocês sejam ouvidas. Sei que, na discussão do primeiro e segundo planos, houve
todo um diálogo, mas acho que precisa mais. Penso que a Secretaria Nacional de
Justiça  é  o  lugar  onde  vocês  devem  reivindicar  maior  visibilidade.  Com  isso
responderei também à Flávia. O processo de assessorar a CPI foi muito dinâmico e,
de certa forma, tenso, porque ela surge com uma proposta de denunciar o aumento
do crime de tráfico de pessoas no Brasil. Tivemos todas as estatísticas. A CPI sai
Brasil  afora  procurando  a  vítima,  procurando  a  vítima,  e,  assim,  a  vítima  ideal,
digamos, era uma prostituta. E a CPI não encontra. Ela encontra uma empregada
doméstica, que foi o primeiro caso sério, uma moça da Bahia levada para Portugal,
onde fica retida como empregada doméstica. A CPI encontrou muitas situações de
tremendo  desrespeito  aos  direitos  das  prostitutas  e  travestis.  Às  vezes  eram
colocadas em tal  situação de vulnerabilidade que elas se aproximavam muito das
situações de tráfico de pessoas.
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Deputada, a senhora sabe bem. As deputadas e senadoras, no caso, queriam os
números  e  a  vítima,  queriam  uma realidade  objetiva.  No  decorrer  dos  trabalhos,
vimos que o mundo real não é uma coisa cartesiana que possa vir a ser revelada. É
sempre  uma  coisa  confusa,  uma  pessoa  que  migrou,  que  foi  para  Portugal  ou
Espanha.  Ela  vai  por  conta  própria  ou  com  a  ajuda  de  amigos  para  exercer  a
prostituição,  mas,  em função da sua irregularidade migratória,  passa a viver  uma
situação  de  superexploração  do  seu  trabalho.  Em  determinado  momento,  essa
situação pode levá-la a cair em uma rede de tráfico. Assim que conseguir apagar, ela
volta, sai e volta a exercer a prostituição com liberdade. Então, a vida real é muito
mais complicada do que os números e os conceitos de vítima podem demonstrar.

Quais foram as mais importantes recomendações da CPI, do meu ponto de vista,
além do projeto de lei que já foi comentado? Ela sugeriu muito que houvesse uma
nova  lei  de  estrangeiros,  uma lei  que  tornasse  mais  rápida  e  fácil  a  legalização
migratória. Ela sugeriu também que se pensasse na possibilidade de regulamentação
da profissão do trabalhador sexual como uma forma de proteger os direitos dessas
pessoas da superexploração.

Respondendo ao Lucas,  quero dizer que os estudos indicam que, como nesses
eventos por mim citados não houve aumento de casos de tráfico de pessoas, também
não  houve  aumento  de  casos  de  aliciamento.  Podíamos  até  pensar:  mas  na
Alemanha, nos Estados Unidos... Na África do Sul, não foi assim. Que bom que não
foi assim. Que bom que parece que os turistas que vêm para os grandes eventos
desejam ver  os  grandes  eventos,  que eles  estão interessados  em futebol.  Então,
parece que essa reunião de homens é mais para tomar cerveja e ver jogos que para
qualquer outra coisa.  É claro, Cida,  que sempre o mercado do sexo está aí  para
quem demandá-lo, mas não é o que os estudos demonstram. Então, acho que não
precisa haver essa preocupação tão grande. Acho, sim, que a preocupação é sempre,
como a Cida falou, com a exploração sexual de crianças e adolescentes. Tanto é
assim que o Ministério da Justiça decidiu que não fará uma campanha institucional
contra o tráfico de pessoas e a exploração sexual nos grandes eventos, mas, sim,
contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Acho que este é um bom
caminho. Obrigada.
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A presidente - Obrigada, Márcia. Na sequência, vamos ouvir as respostas do Dr.
Luiz Carlos Rezende e Santos, juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de
Justiça.

O  juiz  Luiz  Carlos  Rezende  e  Santos  -  Cara  deputada,  na  verdade,  são  duas
reflexões. A primeira diz respeito a uma pergunta bem geral: por que o preconceito
contra as prostitutas e a violação de direitos sofrida por elas. Acredito que esta não é
uma  resposta  simples,  muito  menos  uma  resposta  que  um  juiz  possa  proferir.
Entretanto,  dentro  da  minha intuição,  respondo  que  o  preconceito  vem  da  nossa
cultura.  Temos  preconceito  contra  o  que  nos  parece  feio,  o  que  não nos  parece
bonito, o que nos parece escondido. O preconceito vem disso. O preconceito existe
contra a pobreza e as mazelas. Aí, é aquela velha discussão.

Como o meu negócio é prisão, deputada, digo que todo o mundo quer a prisão
longe, pois ninguém quer ver o que é feio e inadmissível. Não é diferente em relação
à prostituição e aos nossos preconceitos.  Do preconceito às  violações  do direito,
todos estão presentes. Por quê? Porque ainda não saímos do casulo para enfrentar
de verdade essas questões.

Este ciclo de debates, embora tenha outra feição, talvez seja o que nos permitiu
fazer essa reflexão e, quem sabe, abrir, escancarar, como a assessora do Senado
acabou de pronunciar, que é preciso que elas sejam ouvidas na secretaria nacional. E
torço por isso.

A outra  reflexão,  a  outra  pergunta  é  da  Ângela  Valentim:  o  conselho  nacional
identifica alguma relação entre pessoas desaparecidas e o tráfico de pessoas? Na
minha maneira de responder, isso é um problema muito mais complexo do que se
imagina. Isso é muito mais complexo. O desaparecimento de pessoas é muito maior
do que vocês imaginam. Há pouco dizia à deputada Luzia, deputado João Leite, que
acabei de receber uma mensagem com a informação de que o corpo de uma pessoa
que  era  dada como desaparecida,  um  foragido  de  um presídio  em  Tocantins,  foi
encontrado enterrado dentro do presídio. Imaginem, se no Brasil há quase 200 mil
mandados  de  prisão  a  serem  cumpridos,  quantas  dessas  pessoas  estão
verdadeiramente desaparecidas e mortas e nunca serão encontradas? Não penso
efetivamente que tenham sido pessoas vítimas de tráfico. Não são. É uma correlação
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que  o  conselho  nacional  não  pode  interpretar  dessa  maneira.  Precisamos  definir
melhor o desaparecimento de pessoas, combater isso de verdade e com coragem
para que isso também não caia  na malha da invisibilidade,  como vimos diversas
vezes aqui. Lembro apenas que essas coisas, às vezes, estão muito mais perto de
nós do que imaginamos.

Posso me despedir? Queria agradecer a oportunidade, deputada. É um privilégio
enorme estar aqui de volta ao meu estado, à Casa do meu povo. Queria dizer que, no
CNJ,  as  práticas  desenvolvidas  buscam  muitas  vezes  auxiliar  o  Legislativo  na
disposição  de  políticas  de  utilização  do  sistema  de  justiça.  Agradecemos  a
oportunidade de compartilhar um pouco das nossas experiências. Queria que todos
soubessem  que,  lá  na  antessala  da  Presidência  do  STF,  há  uma  porta  aberta,
escancarada, um mineirinho esperando, com muita boa vontade, qualquer sugestão.
Muito obrigado. É isso que queria falar.

A presidente  -  Obrigada,  Dr.  Luiz  Carlos  Rezende.  Na  sequência,  vamos  ouvir
Marcelo  Gonçalves  Campos.  Lembro-lhe  que  ficou  uma  pergunta  de  um
telespectador, o deputado João Leite.

O Sr. Marcelo Gonçalves Campos - Vou começar pela pergunta mais recente, para
terminar com a que o deputado João Leite nos trouxe.

Respondendo à colega do Plenário, considero excelente a ideia de um simpósio em
Minas que discuta a questão do tráfico e do trabalho escravo, para que nós, das
instituições  públicas,  que  já  lidamos  com  isso  -  destaco  nós,  Auditoria  Fiscal  do
Trabalho, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público do Trabalho e
Ministério Público Federal -, possamos dialogar com as ONGs e com a sociedade no
sentido de nos orientar na coleta de provas, etc.

Queria  dizer  que  todas  as  ações  fiscais  realizadas  desde  o  ano  passado  no
combate ao trabalho escravo investigam também o tráfico de pessoas em todas as
suas dimensões e também a supressão do direito trabalhista e o aliciamento. Temos
feito o trabalho dentro do esperado e desejado, mas é importante esse diálogo com a
sociedade.

A Luana Henriques, do Pitágoras, indaga sobre a questão da invisibilidade do tema,
da fragilidade das estatísticas, da incapacidade da fiscalização de atuar com mais
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eficácia e sobre o que fazer. Penso que o importante quanto à invisibilidade do tema,
aos  mitos  é  que  as  pessoas  se  interessem  e  estudem,  discutam,  busquem  as
informações  e  dialoguem.  Às  vezes,  um  conceito  sobre  um  fato  pode  ter  visões
múltiplas  dependendo  da  origem  da  pessoa,  da  formação  cultural,  da  vinculação
política  ou  até  religiosa.  O  importante  é  o  diálogo  social.  Duvidar  sempre  das
estatísticas é a melhor recomendação.

Recebi  também  o  que  considero  uma  notícia-crime  de  uma  pessoa  ligada  ao
sindicato  da Polícia Civil,  mas não vou dizer  o  que é,  porque é  melhor  apurar  e
manter sigilo.

Por  fim,  respondo à pergunta que foi  feita  pela internet, que parece ser  de um
médico, em que indaga se os médicos cubanos do Mais Médicos seriam escravos. O
deputado João Leite  disse  que era  um pênalti  para  que eu pudesse agarrar.  Fui
péssimo jogador e quebrei o nariz na adolescência numa tentativa de impedir um gol.
Não fizeram o gol, mas eu quebrei o nariz. Certamente, não sou um goleiro como o
João Leite ou o Raul, mas, em se tratando de uma cobrança de pênalti bola murcha,
defendo. No caso, parece-me uma tentativa de gol bola murcha.

O  programa  Mais  Médicos  foi  criado  pelo  governo  federal  e  aprovado  pelo
Congresso Nacional. Portanto, resulta de uma legislação em vigor, democraticamente
discutida e aprovada. Não consta que tenha havido algum questionamento judicial
sobre a sua legalidade ou inconstitucionalidade, desconheço alguma decisão que o
coloque na ilegalidade ou o  declare  inconstitucional.  Portanto,  ele está  na  ordem
jurídica e assim deve ser respeitado. A título de exemplo, a lei trabalhista agasalha
uma  legislação  genérica  para  o  conjunto  dos  trabalhadores,  mas  há  também
exceções. O estagiário não tem praticamente nenhum direito trabalhista, mas nem
por isso estamos gritando que seja um escravo. Ele está dentro da legalidade em um
contexto. Assim também ocorre com o programa Mais Médicos, e, mais do que isso,
alerto  a  esse  médico  que  me  endereçou  a  pergunta.  Nós,  da  fiscalização,
conhecemos a realidade em que trabalham os médicos no Brasil. É uma realidade
cruel.  A maioria  dos  médicos  tem  quatro,  cinco  trabalhos  em  hospitais  distintos,
grande  parte  sem  vínculo  empregatício.  Predominam  entre  os  hospitais  e  os
tomadores de serviço  e os  médicos  relações não trabalhistas,  como cooperativas
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fraudulentas de médicos e trabalho autônomo, e os médicos pulam de um hospital
para outro, quase morrendo nos plantões. Isso se traduz muito - e todos vivenciamos
isso - no tipo de atendimento que temos na medicina no Brasil. Às vezes, entramos
no  consultório  e  o  médico  nem  nos  olha,  faz  um  atendimento  quase  the  flash.
Entendo que essas questões devem ser  objeto de reflexão,  mas não entendo as
condições dos médicos brasileiros, que são piores que as condições dos médicos
cubanos, apesar das diferenças salariais. Tudo isso deve ser visto.

Nós,  agentes públicos que lidamos com uma questão extremamente importante
como  essa  do  tráfico  de  pessoas  e  do  trabalho  escravo,  temos  de  rechaçar
provocações políticas, porque elas não nos ajudam a compreender o fenômeno e a
combater as práticas criminosas. Vamos deixar a política no seu canto. Se alguém
quiser questionar o Mais Médicos, que o faça no campo da Justiça. Agradeço a todos.

A presidente - O questionamento ao Mais Médicos foi exatamente em relação ao
contrato de trabalho diferenciado. Sabemos que ninguém veio para o Brasil obrigado.
O  próprio  governo  federal,  em  função  de  denúncias  e  dificuldades,  já  mudou  o
contrato de trabalho existente. Ao Congresso Nacional, que aprovou o Mais Médicos,
não foram dadas todas as informações sobre a realidade. O questionamento aqui,
falo  como  deputada,  é  mais  em  razão  da  pouca  transparência  de  como  seria
realizado  esse  contrato,  conforme  foi  apresentado  à  sociedade  e  ao  próprio
Congresso. Há a possibilidade de virem para o Brasil profissionais de qualquer área,
como  médicos,  para  trabalhar  no  Brasil.  Todos  serão  muito  bem-vindos,
principalmente numa área tão dramática como a de saúde. O que se questiona é a
forma como foi feito esse contrato, que gerou polêmica. O governo federal teve de se
prevenir politicamente fazendo a alteração, já que o pagamento que era devido aos
médicos que aqui ficam, moram, trabalham e fazem cursos era insuficiente para sua
sobrevivência, mesmo considerando as ajudas de custo, direito que eventualmente
teriam. Houve essa dificuldade.

Na sequência, vamos ouvir o Dr. Wellerson Eduardo da Silva Corrêa, coordenador
da Defensoria Especializada da Infância e Juventude Cível.

O  defensor  público  Wellerson  Eduardo  da  Silva  Corrêa  -  Serei  o  mais  breve
possível. A primeira pergunta é da Sirlene, do conselho tutelar: “Conforme o art. 39, §
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1º, do ECA, a adoção é irrevogável. Há alguma possibilidade legal de que os pais
adotantes possam abrir mão, depois de anos, do filho adotado?”. A adoção legal é
irrevogável. A adoção ilegal é revogável. O próprio Código Civil tem uma disposição
que determina que você poderá alegar  estado contrário  ao registro civil  provando
erro,  ou  seja,  desvio  de  convicção  ou  falsidade  do  registro.  A  adoção  legal  é
irrevogável, salvo se houver hipóteses ensejadoras de uma nova destituição do poder
familiar, como maus-tratos, negligência, atos contrários à moral contra a criança e o
adolescente.  Cabe,  nesse caso,  ao  Ministério  Público  ou  a  quem tiver  o  legítimo
interesse entrar com uma nova ação de destituição do poder familiar. Mas, quanto a
esses pais  voluntariamente  adotantes,  não havendo nenhuma dessas causas,  no
caso de uma adoção legal e regular, não há como haver revogação.

A segunda  pergunta  é  da  Rafaela,  do  Núcleo  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de
Pessoas:  “Quando  se  identifica  adoção  ilegal,  qual  a  pena  para  aqueles  que  a
praticaram ou favoreceram? Qual a chance de retorno à família biológica, ao Brasil?”.
Ela se identifica quando não são atendidos todos aqueles pressupostos legais e pré-
requisitos previstos no Código Civil e no ECA. Temos de considerar o consentimento
da mãe obtido com coação, ameaça, sem a devida assistência do Poder Judiciário, o
encaminhamento  irregular  de  uma  criança,  uma  intermediação  ilegal.  Nem  toda
hipótese de adoção é ilegal, repito, e não configurará tráfico.

As penas previstas no Código Penal são aquelas de registro de filho de outrem
como seu, conforme consta no art. 242. Ocultação e substituição de recém-nascido
varia de dois a seis anos. A nossa lei é muito tímida. Existe a questão do permissivo
da reconhecida nobreza, quando o casal, por questão humanitária, adota um filho de
outrem e a situação perdura por anos. O juiz reduz a pena de um a dois anos, o que
hoje,  pelo  nosso sistema penal,  é  inócuo.  Ele  pode até  suspender  essa pena.  A
própria lei admite que ele não a aplique.

Os  pais  podem  ser  responsabilizados  também  pela  entrega  de  filho  a  pessoa
inidônea,  com  pena  variando  de  um  a  dois  anos.  O  próprio  ECA  prevê  o
encaminhamento de criança e adolescente para o exterior com duas finalidades: o
simples  favorecimento  do  encaminhamento  sem  as  formalidades  legais  -  adoção
ilegal -, ou com a hipótese do fito de lucro. A pena prevista é de quatro a seis anos,
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havendo aí uma discussão se houve com esse art. 239 do ECA a derrogação dos §§
1º e 2º do art. 245 do Código Penal. Há outros crimes previstos: registrar filho de
outro como seu quase sempre está em concurso com a falsidade documental. Então,
certamente os autores responderão em concurso, o que poderá ensejar o aumento da
pena. A conduta a que se refere o art. 239 do ECA poderá ser praticada em concurso
com outra. Além disso, há penalidade civil, que é a destituição do poder familiar dos
pais biológicos, se comprovada a participação deles nesses delitos.

A última pergunta vem da Flávia Teixeira, da Universidade Federal de Uberlândia -
UFU: “Quantos casos de adoção ilegal em Minas Gerais você acompanhou e para
que fins eram?”. Comprovadamente um caso de adoção ilegal. Não conseguimos a
comprovação  do  tráfico,  como  a  Dra.  Cristina  mesma  disse,  porque  houve  a
fragmentação  da  conduta.  No  entanto,  conseguiu-se  comprovar  a  falsidade  de
documento, ou seja, falsificaram passaporte. O casal era de nacionalidade espanhola.
Eles foram extraditados, e a criança conseguiu retornar para a família.  Isso é até
objeto da última parte da outra pergunta da Rafaela: “Qual é a chance de retorno à
família  biológica?”.  Depende.  É  o  que  eu  falei  sobre  uma das  medidas  a  serem
aplicadas. Há intervenção precoce das autoridades policiais do sistema de garantias
para evitar que a conduta se consuma.

Há um caso que acompanhei, não como defensor do caso, mas por meio do núcleo
de enfrentamento. Parece que aconteceu na década de 1980, na Comarca de Santos
Dumont,  onde  uma  criança  foi  encaminhada  irregularmente  para  uma  adoção
internacional  através  do  sistema  do  Poder  Judiciário  -  parece  que  até  com  a
intervenção da Dra. Cristina e com auxílio da Interpol. Hoje um homem foi encontrado
na  França  e,  se  não  me  engano,  já  estão  adotando  providências  para  tentar
reaproximá-lo  da  família  biológica.  Ele  vai  ter  o  direito  de  resgatar  sua  verdade
biológica.

Agradeço  a  minha  participação.  Estou  honrado  com  o  convite,  deputada  Luzia
Ferreira e deputado João Leite. Sempre me coloco à disposição desta Casa. Muito
obrigado.

A presidente - Obrigado, Dr. Wellerson. Vamos passar às perguntas da segunda
mesa da parte da tarde, começando pela Dra. Cristina Coelli.
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A delegada Cristina Coelli Cicarelli - Vou finalizar apenas com uma pergunta, mas
antes gostaria de complementar o comentário que sobre um trabalho do Núcleo de
Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas.  Esse rapaz foi  encontrado na  França,  em
cooperação com a Interpol, o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e a
delegacia de desaparecidos. Como eu disse, houve mobilização. Essa rede precisa
estar muito bem articulada para conseguir êxito. O rapaz já está em contato com a
família em Santos Dumont. A Interpol já conseguiu localizá-lo através de uma ONG
também internacional que tem parceira com o núcleo de enfrentamento.

A pergunta  da  Daniela,  da  Faculdade  Pitágoras,  é  a  seguinte:  “Existe  alguma
proposta efetiva do aumento do efetivo da Polícia Federal no Aeroporto de Confins
durante a Copa?”. Não tenho conhecimento dessa questão, porque se trata de outra
instituição policial. A minha instituição é a Policial Civil. “Haverá alguma capacitação
aos funcionários do aeroporto?”. Já está havendo e houve campanhas de divulgação
feitas pelo Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, com apoio da Infraero,
que é um órgão também que compõe o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento ao
Tráfico, do núcleo de enfrentamento.

Está  também  prevista  para  este  ano  a  instalação  de  um  posto  avançado  de
atendimento às vítimas de tráfico de pessoas no Aeroporto de Confins. Haverá essa
capacitação também  em  parceria  com  a  Infraero,  que,  como disse,  faz  parte  do
comitê.

Gostaria  de  agradecer  a  todos  em  nome  do  Comitê  Interinstitucional  de
Enfrentamento ao Tráfico da Seds. Estou à frente da delegacia de desaparecidos há
14 anos no Estado de Minas Gerais. Tanto o desaparecimento de pessoas quanto o
tráfico delas são fenômenos complexos. A maior motivação do desaparecimento é o
conflito  intrafamiliar,  enquanto  o  tráfico  de  pessoas  se  dá  por  causa  da
vulnerabilidade social. No início da minha fala disse que enviei um ofício ao governo
federal  para  saber  por  que  Minas  estava  em  3º  lugar.  Eu  disse  que  não  obtive
resposta, mas o núcleo obteve,  e o 3º  lugar  era em razão do grande número de
trabalhadores escravos. Quando o MTE abordava essas ocorrências, o número de
pessoas na condição de trabalhador escravo era muito grande, o que aumentava a
estatística de Minas Gerais.
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Então, digo que a maior causa é a vulnerabilidade social. Concordo também com a
afirmação de que precisamos ter uma luta incessante para igualar os desiguais. E
uma  das  formas,  acredito,  de  se  igualarem  os  desiguais  é  implantando  duas
disciplinas nos bancos das escolas: uma voltada para cidadania e direito político e a
outra  para  os  direitos  humanos.  Assim,  a  criança crescerá entendendo direito  de
igualdade, direito de liberdade, direito à vida e à dignidade. Muito obrigada.

A presidente - Obrigada pela pertinência da sua fala. Vamos ouvir Eliane Quaresma,
coordenadora da Política Pró-Criança e Adolescente.

A Sra. Eliane Quaresma Caldeira de Araújo - Tenho uma pergunta de um técnico do
Creas de Carmo do Paranaíba.  Ele cumprimenta a Mesa pelo brilhante evento  e
pergunta:  “Como o  Creas  e os  centros  POP podem promover  a  participação das
equipes  técnicas  a  fim  de  capacitar,  discutir  e  difundir  a  temática  central  e  as
temáticas relacionadas, para informar e estruturar o trabalho em rede e proteger toda
a população, principalmente aquela em situação de risco e vulnerabilidade?”. Aqui ele
não diz se se refere à temática da Copa ou à rotina do trabalho do Creas.

Em  relação  à  Copa  do  Mundo,  temos  alguns  textos  que  foram  elaborados
exatamente para serem disponibilizados aos municípios para fazerem a leitura das
temáticas,  da  questão  dos  megaeventos,  das  possíveis  violações.  Ele  deixou  o
telefone para disponibilizar esse material.  Em relação à prática diária, já tinha dito
anteriormente que vamos manter um fórum permanente de discussão da proteção da
criança e  do  adolescente.  Após  a Copa ele  vai  continuar  funcionando e será um
prazer  Carmo  do  Paranaíba  enviar  um  representante  para  ser  um  multiplicador
também em seu município. Na ordem, vou responder ao técnico, enviando os nossos
endereços, e-mails e as informações, colocando o comitê à disposição para alguma
dúvida  que tenha.  Pergunta  também  como essas  articulações  políticas  discutidas
neste ciclo de debate, diante das esferas federal e estadual, pretendem alcançar os
governos municipais.  É uma pergunta mais  direcionada à organização do evento,
mas ele está sendo transmitido e está chegando aos governos municipais. Também
há  uma  gravação,  se  não  me  falha  a  memória,  que  também  poderá  ser
disponibilizada.

No  mais,  agradeço  a  oportunidade  de  participação  e  de  dialogar  com  a  rede.
Obrigada e boa noite.
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A presidente - Quero dizer que todo o resultado deste trabalho é registrado em ata e
fica disponível no  site da Assembleia, para consulta dos debates e do documento
final.  Então,  todos  poderão,  em  qualquer  época,  ter  acesso  ao  resultado  deste
debate.

Passo a palavra a Cida Vieira.
A Sra. Maria Aparecida Menezes Vieira - Vou responder a pergunta do Adriano. (-

Lê:) “Na parte da manhã, foi dito que 96% das prostitutas sofreram abuso na infância.
Esse é um dado que a Rede Brasileira de Prostitutas reconhece? É verdadeiro?”. Não
existem dados, não existe pesquisa. Isso é um preconceito e lhe garanto que, em
qualquer outra profissão, existe uma mulher que já sofreu abuso. Dificilmente, essa
mulher vai se entregar ao movimento de prostitutas. Ela não vai ser prostituta. Esse é
um mito, porque é mais fácil jogar isso para as prostitutas. Então, dizem que somos
coitadinhas, que estamos lá porque não temos opção. Na verdade não é isso.

Relativamente à questão do turismo sexual, o movimento defende o trabalho. Não
somos modelos fotográficas que ficamos em página de revista ou estampadas em
camisas. Por sinal não entendemos isso até hoje e queremos entender. Talvez eles
queiram dizer  que o  Brasil  é  feito  de  mulheres  bonitas,  mas  não apoiamos essa
camiseta  também,  porque  há  profissionais  de  18  anos  a  70  anos  que  estão
trabalhando ainda, ativas. São senhoras às quais pedimos respeito e que pegam o
movimento em vários âmbitos de trabalho. Quanto a combater o preconceito, esse
movimento  já  começou quando  a  Assembleia  convidou uma prostituta  para  fazer
parte da Mesa. Então, já é um passo avançado.

Quero dizer o seguinte: na novela de Glória Perez, Salve Jorge... O que vou dizer
talvez ninguém saiba: o movimento na rede brasileira começou com Jean Wyllys, na
Rede Globo. Então, agora, ela falou que daria uma resposta para a rede, e essa
resposta foi justamente a personagem não morrer, porque ela iria morrer. Então, a
Morena voltou, mostrando que as pessoas podem ir e lá, achando que é igual ao
Brasil, onde tudo pode. Mas existem leis diferentes e culturas diferentes. Então, a
novela retratou uma parte que corresponde à realidade: na imigração a gente pode ir
e vir, o que condiz com o final que a Morena quis dizer.

A  presidente  -  Obrigada,  Maria  Aparecida.  Vamos  ouvir,  agora,  para  suas
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considerações e despedida, a Dra. Marília Carvalho Guimarães, presidente do Comitê
Social Campanha Coração Azul Rio, que está nos visitando.

A  Sra.  Marília  Carvalho  Guimarães  -  Em  primeiro  lugar,  quero  agradecer  à
Assembleia e ao deputado João Leite por esta iniciativa. Espero que o resto do Brasil
siga este exemplo, porque as discussões foram muito saudáveis. Acredito que, daqui
para  diante,  vai  adiantar  bastante  o  trabalho  de  todas  as  instituições  envolvidas
contra  o  tráfico  de  pessoas,  de  bebês,  envolvidas  com  a  questão  da  imigração.
Parabenizo  a  todos  os  companheiros  que  ficaram  até  o  final.  Esta  Assembleia
Legislativa tem um grande privilégio: ela é muito combativa. Meus parabéns!

A presidente - Obrigada. Na sequência, vamos ouvir a Kelly Cristina.
A Sra.  Kelly  Cristina  Gomes  de  Oliveira  -  Queria  aproveitar  a  oportunidade  e

agradecer o convite para apresentarmos a proposta de construção da agenda e por
termos todos aqui como parceiros. Obrigada.

A presidente - Para sua despedida, Pascal Jean.
O Sr. Pascal Jean André Roger Peuzé - Gostaria de agradecer de novo, reforçando

a fala da amizade cívica, que garante e luta pela dignidade humana de todos e de
todas. Obrigado.

A presidente - Com a palavra, o Sr. Betinho Duarte.
O Sr. Betinho Duarte - Quando fazemos propostas em debates e seminários, elas

ficam  voando  ao  léu.  Então,  no  convite  está  bem  claro  que  o  presidente  da
Assembleia Legislativa fará o encaminhamento.  Este é  um evento  da  Assembleia
Legislativa.  Como  as  propostas  foram  aprovadas  em  Plenário,  por  unanimidade,
obviamente, cabe ao presidente da Assembleia Legislativa encaminhá-las. Gostaria
que ficassem registradas essas minhas palavras,  senão ficamos em dúvida sobre
quem vai fazer o quê.

O ciclo de debates está terminando, somos parceiros, todos estão de parabéns.
Vamos  agora  comemorar  mais  esta  vitória  deste  encontro,  mas  a  tarefa  mais
importante,  a  principal  fica  para  o  presidente  da  Assembleia  Legislativa.  Muito
obrigado.

A presidente  -  Tudo  bem.  Como  o  senhor  já  foi  parlamentar,  conhece  essas
questões. Aproveito a oportunidade da presença do deputado João Leite, bem como
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do deputado Durval Ângelo, que já esteve conosco, para dizer que somos autores da
proposta para a realização deste evento. A nossa sugestão é que as propostas de
vocês dirigidas ao governo brasileiro ou à Fifa, para que na Copa seja feita campanha
contra o tráfico de pessoas, sejam transformadas num requerimento. A sugestão do
debate é fazer um requerimento, discutido e votado aqui na Assembleia, para ser
encaminhado. Assim, nos comprometemos a apresentar esse requerimento para que
tenha a tramitação normal. É bom que fique clara essa sua sugestão, que vamos
encampar transformando-a em requerimento, para aprová-la na reunião de Plenário.

Informamos  que  as  atas  deste  ciclo  de  debates  estarão  disponíveis  na  versão
eletrônica.

Agradecemos a presença de todos os debatedores, de todos que estão aqui não só
participando,  mas  também  contribuindo  com  as  suas  intervenções,  ideias  e
questionamentos.  Este  não é  um debate  conclusivo,  mas,  com certeza,  soma no
sentido de colocar esse tema na agenda, de criar mais possibilidades nessa relação
interinstitucional  dos  órgãos  governamentais  com  a  sociedade  na  rede  de
enfrentamento; contribui para que tenhamos um melhor entendimento da abrangência
e da complexidade desse problema sobre o qual, em diversos posicionamentos, ficou
claro não ser fácil obter estatísticas, diagnósticos, uma visão clara de como enfrentá-
lo. Temos, inclusive, iniciativas legislativas no plano federal, como foi dito aqui, mas,
com  certeza,  este  debate  é  um  ponto  importante  para  que  este  tema  seja
definitivamente uma agenda que tem de estar não só nas casas legislativas, mas
também nos órgãos executivos e na sociedade.

A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/5/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Suspensão e Reabertura da Reunião - 2ª Fase: Questão de Ordem; chamada
para a recomposição do número regimental;  existência de quórum para votação -
Registro  de  Presença  -  Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  do
deputado Pompílio  Canavez;  aprovação  -  Questão  de Ordem  -  Requerimento  do
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deputado Gustavo Valadares;  aprovação -  Questões  de  Ordem -  Votação,  em  1º
turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.075/2014;  discurso  do  deputado  Rogério  Correia;
Questão de Ordem; discurso do deputado Pompílio  Canavez;  votação nominal  do
projeto; aprovação - Questões de Ordem - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
5.076/2014; discurso do deputado Rogério Correia; votação nominal do projeto, salvo
emenda;  aprovação;  votação nominal  da  Emenda nº 1;  aprovação -  Votação,  em
turno  único,  do  Projeto  de  Resolução  nº  5.026/2010;  discursos  dos  deputados
Ulysses  Gomes,  Paulo  Guedes  e  Pompílio  Canavez;  Prorrogação  da  Reunião;
discurso  do  deputado  Rogério  Correia;  votação  nominal  do  projeto;  aprovação  -
Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.924/2013;  aprovação  na  forma  do
Substitutivo  nº  2;  prejudicialidade do Substitutivo nº  1 -  Votação,  em 1º turno,  do
Projeto  de  Lei  nº  4.738/2013;  discursos  dos  deputados  André  Quintão  e  Rogério
Correia; votação nominal do projeto; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto
de Lei nº 4.552/2013; encerramento da discussão; votação nominal do projeto, salvo
emenda; inexistência de quórum para votação; anulação da votação; renovação da
votação nominal do projeto, salvo emenda; inexistência de número regimental para
votação; anulação da votação -  Questões de Ordem -  Discussão, em 2º turno, da
Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  59/2013;  encerramento  da  discussão  -
Discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.078/2014;  requerimento  do
deputado Sargento Rodrigues; prejudicialidade do requerimento - Questão de Ordem
- Encerramento.

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

Melo  -  Neider  Moreira  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  André
Quintão  -  Arlen  Santiago -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Carlos  Henrique -  Carlos
Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva
- Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar
Prado - Fábio Cherem - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro -
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Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Paulo Guedes - Paulo
Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Viegas -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander
Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Ivair  Nogueira) -  Às 9h8min,  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 Neider  Moreira,  2º-secretário,  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, requerimentos e
indicações.

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  1h40min  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Fase
O presidente - Esgotada a hora 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.
Questão de Ordem

O deputado Rômulo Viegas - Solicito recomposição de quórum, presidente.
O presidente  -  É  regimental.  A presidência  solicita  ao  secretário  que proceda à

chamada dos deputados para recomposição de quórum.
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O secretário (deputado Rômulo Viegas) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 37 deputados, que, somados aos 2 em

comissão, totalizam 39 parlamentares. Portanto, há quórum para votação.
Registro de Presença

O presidente - Com satisfação, gostaríamos de registrar a presença, nas galerias,
de alunos do 8º ano do Colégio Sagrado Coração de Jesus, do Bairro Funcionários,
nesta capital. Obrigado pela presença.

Discussão e Votação de Proposições
O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Pompílio Canavez em que

solicita a inversão da pauta desta reunião de modo a que os Projetos de Resolução
nºs 2.914/2012 e 4.288/2013 sejam apreciados em último lugar,  nessa ordem.  Em
votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, com essa inversão de pauta, vai

haver  posteriormente  somente  a  votação  dos  projetos  do  governo.  Teremos,  em
primeiro  momento,  o  projeto  de  minha  autoria?  Não?  Sr.  Presidente,  gostaria  de
saber, repito mais uma vez: invertendo a pauta, vamos jogar para trás somente os
projetos do governo. O primeiro projeto a ser votado será de autoria do deputado
Alencar da Silveira Jr. É o Projeto de Lei nº 4.552/2013.

O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Gustavo Valadares em que
solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião  de  modo  a  que  o  Projeto  de  Lei  nº
4.552/2013 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão.
Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questões de Ordem
O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo a V.

Exa.  Na  sexta-feira,  vai  ser  realizado  nesta  Casa  um  debate  público  sobre  a
maioridade penal, que será coordenado pelo deputado João Leite. O requerimento é
de autoria deste deputado, do deputado Célio Moreira e do deputado Duarte Bechir.
Ocorre que o nosso painel não tem condições de exibir vídeos neste Plenário. Isso é
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algo inadmissível. Estou fazendo um apelo a V. Exa., como 1º-vice-presidente desta
Casa, para que o nosso presidente Dinis Pinheiro possa solucionar uma questão que
é  de  fundamental  importância  para  o  funcionamento  deste  Poder.  Não  podemos
realizar  um  debate  público  -  em  que  haverá  a  exibição  de  testemunhos  e
depoimentos  importantíssimos  -  sem  que  o  telão  esteja  funcionando.  Isso  é
inadmissível. Faço um apelo a V. Exa.

O  presidente  -  Pode  ficar  tranquilo,  deputado  Sargento  Rodrigues,  que  serão
tomadas as providências necessárias para que o debate não seja prejudicado.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria de comunicar a este
Plenário que, no recesso parlamentar, a Visual fez a manutenção do painel. Seriam
criadas  duas  telas,  um  painel  moderno,  com  o  custo  de  R$400.000,00  para  a
Assembleia Legislativa. Nós teríamos o mesmo painel que a Assembleia do Acre, o
mesmo painel  que há no Maranhão,  Roraima,  São Paulo  e  Rio  de  Janeiro,  cuja
manutenção é feita pela Visual. A única assembleia do Brasil que, mesmo sendo a
melhor do País, tem um painel antigo, obsoleto, é esta aqui. Temos um presidente
muito  seguro,  que infelizmente  está  ausente.  O  nosso  painel  é  analógico,  não  é
digital. Nosso presidente não quis autorizar o novo painel. Peço, sem dúvidas, que
continuemos com essa cara manutenção do equipamento analógico ainda existente
nesse painel.

Recebo da cidade de Formiga algumas manifestações pela falta de seriedade da
Polícia Civil, do Sr. Ricardo, salvo engano o delegado regional de lá, que não faz mais
as carteiras de identidade. Não há mais condição de atender ali. A criminalidade está
aumentando. O Sr. Ricardo é de lá, conhece a cidade, conhece a realidade, mas ele
só apura os crimes pequenos. Os problemas de drogas, de roubo de carros... Peço
ao Dr. Oliveira, chefe da Polícia Civil, uma atenção especial com a cidade de Formiga
em razão de todas as reclamações que recebemos da câmara de vereadores, dos
próprios agentes políticos da cidade. Sr. Presidente, na próxima semana, se isso não
for resolvido, subirei à tribuna para fazer um relato do que está acontecendo com a
segurança pública em Formiga. Muito obrigado.

O  presidente  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.075/2014,  do
governador do Estado, que altera a Lei nº 20.756, de 12/7/2013, que autoriza o Poder
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Executivo a contratar operações de crédito com o Citibank S. A., o Deutsche Bank S.
A.,  o  Banco do Brasil  S.  A.,  a  Caixa Econômica Federal  e  o Banco Nacional  de
Desenvolvimento Econômico e Social -  BNDES - para os fins que menciona e dá
outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Com
a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Presidente, o projeto do Poder Executivo se propõe a
contratar operações de crédito com os bancos Citibank, Deutsche Bank, Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES. Queria chamar a atenção dos deputados,
das deputadas e dos telespectadores para o quadro de aperto financeiro e de falência
do Estado, de modo que não podemos aprovar projetos de empréstimo sem o cálculo
real da situação de Minas.

Há mais tempo estamos denunciando que o Estado está quebrado. Isso não é mera
retórica. Vasculhando o site da Secretaria de Fazenda, que é público, vimos que, em
2013, ocorreu um fenômeno que não se observava desde 2004: estamos com déficit
orçamentário de R$948.000.000,00. Aqueles que enalteciam o déficit zero, dizendo
que,  em termos orçamentários,  não havia déficit,  não têm mais nem sequer  esse
discurso.  Em 2013,  há  R$948.000.000,00 de déficit  orçamentário,  ou  seja,  quase
R$1.000.000.000,00. Também podemos ver no site da Secretaria de Fazenda que há
uma  dívida  consolidada  de  R$79.700.000.000,00,  ou  seja,  de  quase
R$80.000.000.000,00, ressaltando que, de 2012 a 2013, o aumento da dívida foi de
13,1%.

Deputados e deputadas, temos de considerar que Minas Gerais, no ano passado,
apresentou o 22º pior PIB entre os estados brasileiros. O PIB mineiro cresceu apenas
0,5%; o brasileiro, 2,3%. Refeitos os cálculos neste ano, 2,7% de crescimento do PIB
do Brasil contra um crescimento de apenas 0,5% em Minas Gerais. Há, portanto, um
quadro em que não é recomendável contrair mais empréstimos em Minas Gerais. É
temerário  esse  tanto  de  empréstimos  que  estamos  fazendo  no  Estado.  Se
acrescentarmos a isso outra dívida,  que vai  estar  acumulada com os professores
contratados  pela  Lei  nº  100,  que  terão  garantia  de  receber  o  recurso  de
aposentadoria acertado com o INSS, vamos aprofundar ainda mais essa dívida. Ou
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seja,  está-se  armando  uma bomba-relógio,  que  vai  estourar  no  próximo  ano,  no
próximo governo. É uma atitude, portanto, de irresponsabilidade, de gestão temerária
e eleitoreira o governo se propor a fazer empréstimos neste momento.

Presidente, a posição do Bloco Minas sem Censura - peço ao nosso líder Pompílio
para  divulgá-la  -  será  contrária  a  que  o  Estado  reivindique  mais  empréstimo  a
qualquer instituição financeira. Isso porque já não temos capacidade de investimento
no Estado e  estamos batendo o  limite  de  empréstimo estabelecido  pelo  Senado.
Estamos  apenas  0,1%  abaixo  da  possibilidade  máxima  de  empréstimo,  o  que
significa que o próximo governo está completamente amarrado, do ponto de vista de
investimento e até de execução programática orçamentária.  Esta  é a situação de
Minas  Gerais,  estado  falido,  quebrado  e  que  só  procura  empréstimo  e  mais
empréstimo,  fazendo-nos  lembrar  do  tempo  amargo  em  que  Fernando  Henrique
Cardoso  quebrou  três  vezes  o  Brasil  e  se  curvou  diante  do  Fundo  Monetário
Internacional. Minas Gerais não pode cometer mais atos de irresponsabilidade por
meio de uma ação que não resolve o problema do Estado, ou seja, se endividar, se
endividar e se endividar.

Portanto, a nossa posição, incluindo-se o PMDB - conversei com o deputado Sávio
Souza Cruz,  que nos pediu para falar  em nome do PMDB -,  é  contrária a que o
Estado contraia irresponsavelmente mais empréstimos e se encalacre ainda mais no
cenário político nacional e internacional. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, quero apenas me manifestar

pela  ordem,  por  30  segundos,  enquanto  o  deputado  Pompílio  Canavez  sobe  à
tribuna. Informo que não se trata de um empréstimo novo, e, sim, da mudança do
agente. Esta Casa já autorizou o empréstimo. Minas Gerais não está contraindo novo
empréstimo, apenas mudando o agente financeiro que irá emprestar o recurso. É isso
que estamos votando agora.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Pompílio
Canavez.

O deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o
empréstimo foi aprovado, mas não foi contratado, deputado Lafayette de Andrada. É
esta a nossa preocupação.
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O deputado Rogério Correia, que me antecedeu, já informou que a situação do
Estado  -  e  todos  aqui  sabem  disso  -  é  complicada;  é  uma  situação  de  alto
endividamento, de capacidade de pagamento mais do que comprometida. Se ainda
não foi contratado, é aconselhável que votemos contra, porque endividar ainda mais o
Estado, trazer mais uma obrigação não é bom, pois ele não está dando conta do que
já  assumiu.  Esta  Casa aprovou  esse  empréstimo,  mesmo com  voto  contrário  da
oposição, assim como já aprovou muitos empréstimos para o governo do Estado. É o
famoso choque de gestão tocado a empréstimo. Mas agora a conta começa a chegar,
os  credores  já  estão  batendo  à  porta,  e  vamos  autorizar  mais  um  empréstimo,
complicando  ainda  mais  a  situação  de  verdadeira  calamidade  nas  contas  do
governo? Por isso, como líder do Bloco Minas sem Censura, como líder da oposição
nesta  Casa,  quero  encaminhar  contrariamente  à  aprovação desse empréstimo.  É
preciso  que  todos  nós,  que  sabemos  bem  a  situação  complicada  das  contas  do
governo  do  Estado,  tenhamos  aqui  a  consciência  e  a  responsabilidade  de  não
endividarmos ainda mais um estado que se encontra em extrema dificuldade.

Temos  visto  a  situação  das  nossas  escolas,  da  segurança  pública.  Ontem,  o
deputado Cabo Júlio nos alertou que os policiais que farão a segurança do povo na
Copa do Mundo não terão equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. Se
estamos  nessa  situação  de  calamidade  na  segurança,  como  solicitar  mais
empréstimos? Há pouco, o deputado Alencar da Silveira Jr. falou sobre a insegurança
na cidade de Formiga. Mas não é só em Formiga que isso ocorre, deputado Alencar
da  Silveira  Jr.,  mas  em  todo  o  Estado.  Se  estamos  nessa  situação  dificílima,
complicadíssima,  de  um  estado  com  alto  nível  de  endividamento  e  baixíssima
capacidade de pagamento, era hora de termos prudência, responsabilidade, cautela e
não aprovarmos mais esse empréstimo.

O deputado Lafayette de Andrada disse que o empréstimo já foi aprovado. Sim,
mas não foi  contratado ainda.  Ainda está  em tempo de darmos  um sinal  para  o
governo, dizendo-lhe que há limite, que é grande o endividamento do Estado e que
não existe capacidade de pagamento. Tanto é que, no final do ano passado, o Estado
precisou lançar mão dos recursos da Previdência do servidor  público,  numa clara
demonstração de que sua situação financeira e econômica é complicada. Portanto,
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oriento meus pares e companheiros do Bloco Minas sem Censura e peço a todos os
parlamentares que tenham juízo,  consciência  e  evitem que o Estado  se endivide
ainda mais e que se complique ainda mais a gestão do governo, que já está pra lá de
complicada. Assim, o nosso encaminhamento é contrário à aprovação desse projeto.
E, se ainda não foi contratado, há tempo para evitarmos que o Estado se endivide
cada vez mais. 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  à  votação pelo processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon
Melo - Doutor Wilson Batista - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Fred Costa - Gil
Pereira  -  Gustavo  Corrêa  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -
Leonardo Moreira - Liza Prado - Luzia Ferreira - Neider Moreira - Pinduca Ferreira -
Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues -  Sebastião Costa -  Tiago Ulisses -  Wander
Borges - Zé Maia.

- Registram “não”:
André  Quintão  -  Elismar  Prado  -  Maria  Tereza  Lara  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio

Canavez - Rogério Correia - Ulysses Gomes.
O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, quero registrar meu voto “sim”.
O deputado Luiz Humberto Carneiro - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O deputado Célio Moreira - Meu voto é “sim”.
O deputado Gilberto Abramo - Meu voto é “não”, Sr. Presidente.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 33 deputados. Votaram “não” 8

deputados, totalizando 41 votos. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 5.075/2014. À Comissão de Fiscalização Financeira.



989
____________________________________________________________________________

Questões de Ordem
O  deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  apresento  a  mesma questão  de

ordem  que  já  foi  feita,  neste  Plenário,  pelo  deputado  Durval  Ângelo,  que  é
exatamente sobre a proclamação dos votos após o painel. Faço um apelo a V. Exa.
para não validar esses votos que vêm após o painel. Temos um prazo estabelecido
para votação por meio do painel. Portanto, não pode o deputado ficar esperando o
procedimento  de  votação  e  complementar  os  votos.  O  voto  deve  ser  dado  no
momento em que se faz a votação. O deputado Durval Ângelo levantou essa questão
de ordem. Ela aguarda resposta, mas me parece óbvia. Não se pode ficar esperando
o resultado da votação no painel para que, depois disso, ainda se conte prazo para a
votação. Queria que V. Exa. esclarecesse aos deputados que o momento de votação
é aquele do painel. Minha questão de ordem é para que não sejam validados os votos
proferidos  fora  desse  momento.  Além  do mais,  solicitaria  declaração de  voto  em
relação a esse projeto, indagando se será feita agora ou ao final da votação.

O presidente -  A questão de ordem levantada pelo deputado Rogério Correia é
pertinente,  e  vamos  encaminhá-la  ao  presidente,  a  fim  de  que  tome as  devidas
providências  para  que  o  painel  e  os  postos  de  votação  funcionem  bem.  Com  a
palavra, pela ordem, o deputado Gilberto Abramo.

O  deputado  Gilberto  Abramo  -  Acompanhei  as  palavras  do  deputado  Rogério
Correia e fui um dos que deixaram para depois, não porque quis. Até me dirigiria ao
Alencar, porque esse terminal não está funcionando. Tentamos por várias vezes, e
não houve como registrar o nosso voto. Solicitaria que a Mesa tomasse providências.
São  muitos  os  terminais  que  estão  com  problemas,  o  que  dificulta  ao  próprio
deputado registrar o seu voto.

O  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Quero  explicar  aos  deputados  e  aos
telespectadores da TV Assembleia a fala do deputado Rogério Correia. Os deputados
não estão votando. Alguns postos de votação estão com defeito, Sr. Presidente, e
isso só acontece na hora da votação. Não há como testar antes. Eu pediria uma boa
conduta de V. Exa., sabendo da votação importante que temos hoje. Por essa razão,
o deputado Rogério Correia está equivocado em sua fala. Ninguém deixou para votar
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depois:  o  problema foi  o  painel.  E,  mais  uma vez,  lembro  que  foi  economia  do
presidente Dinis Pinheiro, no início do ano. Obrigado.

O presidente - Solicitamos às deputadas e aos deputados compreensão para que
estejam  em  seus  lugares  na  hora  da  votação  e,  se  houver  algum  problema  na
votação, dirijam-se a outro posto.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.076/2014, do governador do Estado,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  com  o  Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID - e dá outras providências. A Comissão de
Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A  Comissão  de  Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Com
a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, deputados e deputadas, trata-se de
outro  empréstimo,  agora  de  US$50.000.000,00,  R$100.000.000,00,  no  fim  do
governo,  para  que  o  próximo  governo  comece  a  pagar  mais  uma  dívida.  É  um
empréstimo  genérico:  para  atividades  industriais  que  serão  contratadas.  É  uma
irresponsabilidade  tratar  a  coisa  pública  dessa  forma.  O  endividamento  está
insuportável em Minas Gerais.

Esqueci de passar um dado durante a discussão do projeto anterior, que tratava de
empréstimo  de  1,1  bilhão.  O  deputado  Lafayette  de  Andrada  disse  que  não  era
empréstimo novo, era para refazer o objeto para conseguir o empréstimo. Ora, é um
empréstimo novo, não foi feito ainda. Só hoje, 1,1 bilhão. Com mais 100, totaliza 1,2
bilhão de empréstimos novos que o governo está solicitando, no fim do período. O
governo está se encerrando e fazendo um empréstimo, sem uma discussão ampla
com  a  população  mineira  sobre  o  seu  significado  e  sobre  como  fazer  esse
pagamento.

Somos, deputados, o 2º estado mais endividado do País. Ano passado tivemos um
déficit  orçamentário  de  948  milhões,  Jayro  Lessa.  É  quase  1  bilhão  de  déficit
orçamentário, o que mostra a balela do déficit zero. E estamos pedindo empréstimo
para a  frente.  Só até  agora  é 1,2  bilhão,  mas vai  vir  mais  na  pauta.  Ou seja,  o
governo só faz se endividar. Há a dívida com os professores, da Lei nº 100. Aliás, o
governo não responde se vai ou não fazer acordo com o INSS ou se as professoras,
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as trabalhadoras da educação, que foram enganadas e ludibriadas, serão novamente
enganadas. Elas estão sem saber se o governo vai fazer o acerto com o INSS para
terem direito a uma aposentadoria miserável. O governo tem de fazer isso. Mas não
sei se fará, porque não tem dinheiro. E não conversa com ninguém.

Maria Tereza, o governo não recebe o sindicato para dizer o que vai fazer com as
professoras que ele enganou durante esse tempo inteiro. Olhem a irresponsabilidade
a que estamos assistindo em Minas Gerais: 948 milhões são o déficit orçamentário do
ano passado. O Estado acumula uma dívida de 79,7 bilhões, a 2ª maior dívida do
País. É o Estado que mais se endivida. Aqui, em Minas Gerais, criou-se uma cerca
neoliberal. O Brasil avança, mas Minas Gerais, não. Minas continua num processo
atrasado  de  fazer  empréstimos  e  ficar  devendo  ao  capital  internacional,  como
acontecia antigamente com o Fundo Monetário Internacional. Felizmente o presidente
Lula resolveu esse problema. Mas aqui, não: o problema vai se agravando, o Estado
se endivida cada vez mais. A bola da dívida é grande.

Isso não acontece no Brasil, acontece em Minas. Esta não é a realidade do Brasil, a
realidade do Brasil é outra. O Brasil vai bem nas contas, tanto que não deve mais ao
Fundo Monetário Internacional. Acabamos com aquilo. Mas aqui, em Minas, continua
o mesmo modelo neoliberal.  A cerca neoliberal  em Minas Gerais  é algo absurdo.
Agora vamos aprovar novos empréstimos. A capacidade de investimento de Minas,
Jayro Lessa - V. Exa. entende desse assunto -, sabe quanto é? Zero. Minas tem zero
de capacidade de investimento. Zero! Agora vai ser menos ainda, porque já não tem
capacidade para custear.  Nem  custeio Minas paga.  No ano passado foi  quase 1
bilhão de déficit orçamentário. Minas Gerais não tem dinheiro para custeio, por isso
está investindo menos em educação e saúde do que manda a Constituição. E pior:
com aval do Tribunal de Contas. É o chamado “aecismo”, o pacto das elites para
esconder  a realidade do Estado.  É triste a realidade.  O próximo governador,  que
deverá ser de oposição a este governo, porque o povo já enjoou do projeto do PSDB,
provavelmente será o Fernando Pimentel.  Ele terá a tarefa hercúlea de recuperar
Minas Gerais. Não será uma tarefa fácil, mas faremos isso. Lula fez; nós faremos.
Mas é um absurdo fazer isso com mais esqueletos sendo apresentados a cada dia.

Pediria aos deputados que não permitissem esta irresponsabilidade do governo do
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Estado no último ano de mandato ao pedir empréstimo, empréstimo, empréstimo e
empréstimo.  E  não  há  orçamento  para  cumprir  com  esses  pagamentos
posteriormente. Ainda terá de cumprir isso com as professoras, com o pessoal da
saúde, com a segurança pública, apenas fazendo com que Minas fique endividada. O
empréstimo agora será feito a outro banco, o BID. Depois virá outro de um banco
alemão,  cujo  nome  até  entortamos  a  língua  para  pronunciar.  E  para  pagar,  vai
entortar o bolso do brasileiro, do mineiro, que terá de pagar essa conta à custa do
aumento  da  conta  de  luz  para  aumentar  arrecadação  de  ICMS.  É  o  que  fazem,
deputado Gilberto. Aumentam em 20% a conta de luz para aumentar a arrecadação
de ICMS, estrangulando o povo. Ontem, foram concedidos mais 6,54% na conta da
água para sustentar a Copasa. O governo vai fazendo tarifaço em cima do povo para
justificar a quebradeira a que levou Minas Gerais. Esse é o maldito choque de gestão.
A falácia e a mentira do déficit zero estão aqui nuas e cruas na reunião de hoje, na
Assembleia Legislativa.

O governo está votando mais empréstimos de que não pagará um centavo, nem
indica a fonte da sua irresponsabilidade. A capacidade de investimento é zero e a
capacidade de pegar empréstimos no Senado se esgotou. É o caos estabelecido em
Minas  Gerais;  é  o  fim  trágico  do  maldito  choque  de  gestão.  Votamos  contra,
deputado. Nós, do Bloco Minas sem Censura, incluindo o PMDB - que hoje está em
Brasília,  numa  missão  que  daqui  a  pouco  terei  oportunidade  de  dizer,  missão
importante que impediu que estivesse aqui hoje -, somos contra esse endividamento
irresponsável,  essa  gestão  temerária  que  está  acontecendo  e  contra  essa
quebradeira a que o PSDB está levando Minas Gerais. 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  à  votação pelo processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -
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Bosco - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio
Cherem - Fred Costa - Gil  Pereira - Gustavo Corrêa - Jayro Lessa - João Leite -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro -
Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Tiago Ulisses - Wander Borges - Zé Maia.

- Registram “não”:
André Quintão -  Gilberto Abramo -  Maria Tereza Lara -  Paulo Lamac -  Rogério

Correia - Ulysses Gomes.
O  presidente  -  Votaram  “sim”  32  deputados.  Votaram  “não”  6  deputados,  que,

somados à presidência, totalizam 39 parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo
emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio
Cherem - Fred Costa - Gil  Pereira - Gustavo Corrêa - Jayro Lessa - João Leite -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro -
Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Tiago Ulisses - Zé Maia.

- Registram “não”:
André Quintão - Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara - Paulo Lamac - Pompílio

Canavez - Rogério Correia - Ulysses Gomes.
O  presidente  -  Votaram  “sim”  31  deputados.  Votaram  “não”  7  deputados,  que,

somados à presidência, totalizam 39 parlamentares. Está aprovada a Emenda nº 1.
Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 5.076/2014 com a Emenda
nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 5.026/2010, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que aprova as contas do governador do Estado de Minas
Gerais referentes ao exercício de 2009. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado
Ulysses Gomes.
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O  deputado  Ulysses  Gomes*  -  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,
telespectadores da TV Assembleia, é interessante: o coro aqui é grande, e a vontade
de aprovação desse projeto parece que vem na mesma proporção,  uma vez que
discutimos as contas de 2009. Presidente, a única forma de sermos favoráveis a esse
projeto é sermos favorável à sua rejeição.

Em nossa bancada, o Bloco Minas sem Censura, temos estudado e debatido esse
assunto, e é inegável e lamentável, no que diz respeito à nossa população, ver que,
ao  longo  dos  últimos  12  anos,  o  Estado  não  foi  capaz  de  dar  uma resposta  à
sociedade mineira  porque não cumpriu -  e  obviamente não cumpre até hoje  -  os
investimentos mínimos necessários na saúde e na educação. A falta de investimentos
na  área  da  segurança  pública  tem  levado  o  Estado  ao  caos.  As  duas  votações
anteriores  mostram a capacidade de o  Estado se endividar,  endividar  e  endividar
cada vez mais.

Paralelamente a isso e por meio do controle da mídia e dos investimentos que faz
na cooptação de várias lideranças políticas, o Estado tem a capacidade de vender, de
levar  à  sociedade  mineira  a  imagem  de  que  planeja  e  tem  um  projeto  de
desenvolvimento, deputada Maria Tereza Lara, mas, na prática, possui uma dívida
gigantesca com a população mineira. O Estado tem uma dívida com ela em relação à
saúde, não só por não investir o mínimo constitucional, mas também por levá-la ao
sofrimento na grande maioria dos municípios, se não em todos, pois não cumpre o
que deve na área da saúde. Na área da educação, podemos citar várias questões: a
desvalorização dos nossos profissionais; o não pagamento do piso; o problema com
relação aos profissionais de educação física, que até hoje não foi solucionado - e,
mesmo assim, tira  o direito de ele exercer a sua obrigação,  como também tira o
direito do aluno de ter uma aula exercida por um profissional habilitado; a falta de
investimentos na área física para proporcionar uma estrutura melhor de atendimento
aos alunos; a falta de investimentos em equipamentos; enfim, todos os recursos que
faltam na educação poderiam ser levados para esse lado.

Sr.  Presidente,  trago  aqui  mais  um  dado.  Ao  discutirmos  as  contas  do  ex-
governador Aécio Neves, é importante registrar a consequência do seu projeto e a
forma como ele o vende à população. Há um projeto do governo do Estado chamado
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Programa de Educação Profissional - PEP - que, diga-se de passagem, é excelente
em sua concepção, mas devemos pensar no seu objetivo, no que ele poderia levar
aos jovens, à população de Minas Gerais, na prática, se fosse implementado.

E mais ainda: tem também aqueles que se propuseram a levar esse projeto à frente
com  as  escolas  privadas,  as  escolas  profissionalizantes,  que  viram  no  Estado  a
oportunidade de levar à nossa população, aos nossos jovens mais uma chance na
vida, assim como fez o governo federal, de forma muito diferenciada, com a maior
competência e numa dimensão muito maior. Criou o Pronatec, espalhando escolas
técnicas federais por Minas e pelo Brasil inteiro, fazendo com que os nossos jovens
tivessem a oportunidade de capacitação, de profissionalização; fazendo com que os
nossos institutos  federais  oferecessem isso em cada canto de cada município  do
nosso  estado.  Mas  o  Estado,  de  forma  inteligente,  pensou  em  uma  alternativa
também nessa área, criando o PEP. Mas como o Estado fez?

Para ampliação das vagas,  fez convênios  e contratos  com escolas  particulares.
Obviamente as escolas aderiram a esse programa com a esperança de levar essa
oportunidade aos nossos jovens e de ter  mais recursos para investir  e crescer,  e
assim  o  fizeram:  investiram,  cresceram,  contrataram  profissionais,  construíram  ou
alugaram novos espaços para atender à demanda criada e oferecida pelo Estado.
Mas, o que aconteceu, presidente, foi que, ao longo do ano passado e deste ano, as
escolas que aderiram a esse programa não receberam nada do Estado. Investiram
em  novas  estruturas,  contrataram  profissionais,  e  hoje  o  Estado  deve  milhões  e
milhões de reais para essas empresas que estão quebrando. Escolas importantes em
cada  canto  do  nosso  estado  que  vinham,  dentro  da  sua  competência,  da  sua
capacidade e da condição do seu pequeno negócio crescendo aos poucos, viram
nessa proposta do Estado uma perspectiva de crescer e avançar mais. Sendo assim,
aderiram a  essa ideia e hoje estão quebrando.  Para  cumprir  suas obrigações  de
pagar ao profissional, pagar o aluguel, o mobiliário e todo o material que tiveram que
investir para oferecer esse serviço estão fazendo empréstimos porque não têm como
pagar. E qual é a perspectiva de receber alguma coisa do Estado?

Eu queria, presidente, encaminhar contrariamente a esse projeto por “n”  razões.
Esse caso específico, o Estado ainda pode resolver; ele tem compromisso com essa
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classe de trabalhadores e com esses jovens que tiveram a oportunidade, em alguns
casos, de aderir  a esses cursos. O Estado tem que,  no mínimo,  cumprir  as suas
obrigações.

Nos  poucos  minutos  que  me  restam,  presidente,  vou  dar  alguns  exemplos  de
diversas  manifestações  que  temos  recebido  de  alunos,  de  profissionais  e,
principalmente, de investidores proprietários dessas escolas. Recebemos em nosso
gabinete uma carta. Não vou mencionar o nome porque a pessoa comenta da sua
preocupação em não aparecer, porque teme retaliação por parte do Estado. É uma
carta do representante das instituições, um caso que merece atenção. (- Lê:)

“Estão chamando para uma manifestação às 10 horas da manhã desta semana, no
dia tal, no Palácio Tiradentes da Cidade Administrativa, gabinete do governador. O
representante  X  já  se  encontra  no  local.  Muitas  escolas  já  estão  aderindo  ao
movimento e confirmando presença por via de telefone ou e-mail, querendo falar com
o governo, que até então não tem dado resposta nenhuma a essas demandas e a
essas cobranças de diversas manifestações de empresários, alunos e professores.
Contamos com o apoio das escolas e de todas as lideranças que puderem ouvir-nos
ou manifestar apoio a essa importante demanda a respeito de um importante projeto
que,  infelizmente,  vem  se  afundando  no  Estado  por  falta  de  pagamento  e
reconhecimento do governo diante dessas instituições.”

Diz outra pessoa: (- Lê:)
“Estamos precisando de ajuda. Diretores estão fazendo contato e querem ir a Belo

Horizonte pedir socorro. Não há como conseguir uma audiência pública. O governo
não nos dá qualquer resposta. Sou diretora de uma escola técnica e hoje tive acesso
a um vídeo do senhor” - ela disse isso em outra oportunidade, faz alguns meses. “A
situação é desesperadora mesmo. Não temos a quem recorrer. Não somos ouvidos.
Quando telefonamos para a Secretaria de Estado de Educação, eles nos dizem para
aguardar, porque o Estado está em crise e que por isso não podem dar uma previsão.
Atualmente tenho quatro notas fiscais que já enviei nas datas que se seguem”. Aqui
está o número das notas e o valor. “Pelo contrato, elas seriam pagas dentro de 30
dias após a emissão das notas.  A primeira nota devida é datada de setembro de
2013,  mas até então não recebi nada.  O atraso é absurdo. As contas a pagar já
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venceram há vários meses. O total dessas notas, só para essa instituição, soma mais
de R$141.000,00”. É um pedido de apelo ao Estado.

Diante de toda a situação econômica do Estado, vemos apelos para mais e mais
empréstimos. Queremos que o Estado, de alguma forma, dê retorno, mesmo que seja
a  partir  dos  empréstimos.  Que ele  cumpra  as  suas obrigações  e  pague a essas
instituições que acreditaram numa proposta do Estado e venderam àquele jovem a
oportunidade de continuar estudando e se profissionalizando.

Sem dúvida nenhuma, Sr.  Presidente, o programa, na sua concepção, é bom e
interessante, mas para isso não pode ser pensado de uma forma e colocado nas
costas de trabalhadores que tiveram essa oportunidade. Fica aqui o nosso registro e
o nosso encaminhamento contrário a esse projeto, sobretudo o alerta que fazemos a
essa  importante  demanda,  isto  é,  ao  compromisso  que  o  Estado  fez  com  a
população. A verdade é que o Estado, na fase de implementação do programa, deu
as costas àqueles que acreditaram nele.

O  presidente  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado  Paulo
Guedes.

O deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,
público  presente,  mineiros  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia,  pedi  para
encaminhar esse projeto que chegou a esta Casa e que diz respeito à aprovação ou
rejeição das contas do ex-governador Antonio Anastasia, referentes ao ano de 2009.
Parte dessas contas de 2009 pertence ao Anastasia, parte pertence ao Aécio. O que
mais me intriga, deputados, é a posição dos conselheiros do Tribunal de Contas, pois
a  equipe  técnica  do  Tribunal  de  Contas  foi  bem  clara  e  fechou  o  relatório
recomendando a reprovação das contas.

Aliás, se dependesse dos técnicos desse tribunal,  Aécio Neves e Anastasia não
teriam nenhuma de suas contas aprovadas. É um absurdo o que esses dois senhores
fizeram  com  o  Estado  de  Minas,  principalmente  no  que  se  refere  à  saúde  e  à
educação. Só em 2009, eles deixaram de investir, na educação, R$1.029.032.884,24.

Deixaram de investir  na saúde R$835.252.020,63. Só em um ano, a saúde e a
educação  deixaram  de  receber  quase  R$2.000.000.000,00,  deputado  Pompílio
Canavez.  Foi  cerca  de  R$1.800.000.000,00.  Quem  conhece  a  verdadeira  Minas
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Gerais, quem anda por este Estado inteiro, como eu, sabe a falta que esses recursos
fazem nos hospitais, nas nossas escolas e na educação dos nossos filhos. Por isso, o
Sind-UTE  tem  toda  a  razão  em  reclamar.  Se  o  governo  tivesse  investido
R$1.000.000.000,00 a mais na educação, a mais não, mas tivesse cumprido o que
determina a Constituição e investido na educação o que deve, Minas Gerais poderia
pagar o piso salarial dos professores, mas não paga. Pelo contrário, está cortando
tudo. O choque de gestão ou de enganação, o melhor nome para apelidar essa praga
que endividou Minas Gerais, sucateou o Estado e perseguiu os servidores públicos.
Esse é o saldo de 12 anos do choque de enganação liderado por Aécio e Anastasia,
um querendo ser presidente da República e outro querendo ir para o Senado. Aliás,
os senadores de Minas Gerais, nos últimos anos, não têm servido para nada. Alguns
morreram,  outros  assumiram,  a  maioria  não  foi  votada.  Portanto,  não  têm
compromisso nenhum com nosso Estado. Temos a representação mais pífia do País
no que se refere ao Senado, porque os senadores foram praticamente indicados pelo
Sr. Aécio Neves. Agora querem empurrar mais um goela abaixo.

Esses dois senhores, nos últimos oito anos, deixaram de investir na saúde e na
educação R$8.000.000.000,00. Pasmem, vocês, que nos acompanham agora pela
TV Assembleia: apesar da recomendação dos técnicos e dos auditores do Tribunal de
Contas, os conselheiros do Tribunal de Contas, os conselheiros amigos, amiguinhos
do  Aécio,  aprovaram  as  contas  mesmo  com  esses  dois  senhores  retirando
R$8.000.000.000,00 da saúde e da educação. Para onde foi essa dinheirama toda?
Grande parte para a propaganda enganosa.

Os artistas globais estão em festa com Aécio e Anastasia, porque nunca receberam
tanto dinheiro para fazer propaganda e mentir para o povo mineiro. Pelo que passa
na televisão, parece que estamos vivendo em um paraíso. Se você sintonizar a Rede
Globo ou uma rádio ou qualquer emissora de TV, verá que, de cada 10 propagandas,
5 são do governo de Minas. Os artistas globais estão vendendo a mentira, porque a
saúde está sucateada no Estado, a educação nem se fala. Falta até merenda, como
ocorreu  esses  dias  na  Escola  Normal,  a  maior  escola  de  Montes  Claros;  como
aconteceu com o Conservatório Lorenzo Fernandez, de Montes Claros, onde 60%
dos  servidores  da  limpeza foram cortados,  fato que deixou a  escola  em situação
caótica.
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Deputado Pompílio Canavez, acima de tudo, baixaram a censura e a ditadura em
Minas  Gerais,  ensinamentos  que  Aécio  Neves  e  sua  equipe  tiveram  na  ditadura
militar. Esse regime consegue ser pior do que a ditadura militar. Demitiram a diretora
da  Escola  Lourenço  Fernandes  por  ter  dado  uma  entrevista  na  imprensa  local,
relatando as dificuldades do “choque de enganação”, que cortou 70% dos servidores
da escola. Ela pagou com o seu cargo. Esse é o modelo que vem sucateando Minas
Gerais há 12 anos.

Houve  o  “choque  de  enganação”.  Eles  disseram  que  herdaram  um  estado
endividado,  pois  Itamar  Franco entregou o  governo com R$13.000.000.000,00 de
dívida, mas deixaram o Estado com quase R$100.000.000.000,00 de endividamento.
O pouco que fez foi com o endividamento do Estado. Aqui não se faz nada, nem
estrada, nem escola, nem obra sem o dinheiro dos bancos internacionais. Isso virou
uma bola de neve. Hoje Minas Gerais é o que era o Brasil há 12 anos, quando Lula
assumiu. Nosso país vivia com o pires nas mãos, recorrendo ao FMI para tudo. Em
12 anos, pagamos a dívida externa, e o Brasil tem a maior reserva cambial do mundo,
ou seja, R$380.000.000.000,00. Ele deveria aprender com o torneiro mecânico Lula
como  se  trata  a  economia.  O  “choque  de  enganação”  quebrou  Minas  Gerais,
sucateou  a  educação  e  está  acabando  com  a  saúde.  Se  fôssemos  falar  sobre
segurança pública, ficaríamos aqui o dia inteiro, pois sucatearam esse setor. O medo
e  a  insegurança  tomaram  conta  de  todas  as  cidades,  e  não  apenas  da  região
metropolitana.  A  insegurança  atinge  as  pequenas  cidades,  distritos,  reservas
indígenas, quilombos e todo lugar. As drogas tomaram conta de Minas Gerais, pois
aqui não se investe nada em segurança pública, somente nas propagandas da Rede
Globo, do SBT, da Bandeirantes e de tantas outras emissoras. Para isso, não falta
dinheiro. Se tem alguém satisfeito com Minas Gerais, esses são os artistas globais,
que ganham uma dinheirama. Mas os professores, os policiais e os servidores da
saúde, do Estado e da Emater estão comendo o pão que o Diabo amassou. Muito
obrigado, Sr. presidente.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Pompílio
Canavez.

O deputado Pompílio Canavez - Sr. presidente, Sras. deputadas, Srs. deputados e
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público que nos assiste pela  TV Assembleia,  também quero  debater  a aprovação
dessas contas, baseando-me no próprio relatório dos técnicos do Tribunal de Contas,
que apontaram várias incongruências e preocupações.

Finalmente,  o  Tribunal  de  Contas  acabou  aprovando  as  contas,  apesar  dos
pareceres  dos  seus  técnicos.  É  preciso  esclarecer  alguns  itens,  para  que  sejam
apresentados ao povo que nos acompanha. Por exemplo, na avaliação do mérito e da
constitucionalidade das contas do governador Aécio Neves, referentes ao exercício
de 2009, os técnicos do Tribunal de Contas observaram que todas as empresas da
Cemig, como a Cemig Geração e Transmissão e Cemig Distribuição, deixaram de
observar o disposto na legislação pertinente e gastaram bem mais do que estavam
autorizadas, sem a autorização desta Casa e sem recursos no orçamento, que é a
principal peça do governo, tanto federal, quanto estadual e municipal.

A Epamig gastou muito além do que estava autorizada, muito além do que podia
pelo orçamento. Os técnicos do Tribunal de Contas do Estado observaram isso não
só  na  Epamig,  mas  também  na  Gasmig.  Foram  gastos  R$6.961.000,00  além  da
previsão orçamentária, ou seja, muito acima do que autorizamos. É preciso ressaltar
que  os  técnicos  do  Tribunal  de  Contas  são  competentes  e  nos  remeteram  as
advertências.  Apesar  disso,  o  Tribunal  de  Contas  acabou  aprovando  a  conta  do
governo do Estado.  Mas não é o mesmo procedimento que ele  tem tido com as
prefeituras. Eu, que fui prefeito durante dois mandatos na minha querida Alfenas, sei
quanto o Tribunal de Contas é rigoroso em relação aos municípios. Todos os prefeitos
sabem disso. Muitos deles passam muitas agruras, muitos apertos para poder ter as
suas contas aprovadas.

Já foi bem relatado pelos deputados que me antecederam, os deputados Ulysses
Gomes  e  Paulo  Guedes,  que  os  técnicos  do  Tribunal  de  Contas  observaram  e
apontaram  que  todos  os  gastos  com  educação  atingiram  20%,  deixaram  de  ser
investidos na educação os 5% constitucionais do orçamento. Daí, a dificuldade das
escolas e das diretoras de darem conta de administrar as escolas.

Quem anda pelo Estado - todos aqui andamos muito - sabe que nas escolas de
qualquer município faz muito falta o cumprimento do preceito constitucional de aplicar
os  25%  do  orçamento  na  educação.  Temos  visto  as  diretoras  tendo  de  fazer
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verdadeiras  acrobacias  e  malabarismo para  dar  conta  de  cuidar  da  merenda,  de
cuidar da escola, porque não há recurso, porque não há o cumprimento do piso e
nenhuma  negociação  com  o  sindicato  da  categoria  da  educação.  Não  é  uma
denúncia da oposição, mas o próprio Tribunal de Contas do Estado observa que o
governo do Estado não cumpriu a Constituição, não aplicou os 25% obrigatórios na
educação.  Isso é muito grave,  senhores.  Ao aprovarmos as contas assim, qual  o
balizamento que daremos aos prefeitos? Que podem não cumprir a Constituição e
não  aplicar  na  educação  o  percentual  devido?  É  importante  ressaltar  que  a
Constituição  prevê  no  mínimo  25%.  O  Estado  deveria  aplicar  mais  de  25%  do
orçamento  na  educação.  Todo  o  mundo  é  pródigo  em  dizer  que  educação  é
prioridade, ainda mais agora neste período, mas, na prática, não aplicam o que é
devido.

O  Tribunal  de  Contas  também  observou  que  o  governo  não  aplicou  o  limite
constitucional  mínimo  para  a  saúde  -  e  todos  os  mineiros  que  estão  nos
acompanhando sabem a situação da saúde no Estado -, aplicou apenas 7,48%.

É lamentável que tenhamos de aprovar as contas do governador quando não foram
respeitados esses dois itens essenciais, esses dois itens que são fundamentos de
qualquer governo, ou seja, a aplicação de recursos na saúde e na educação. Isso é
fundamental. Todos sabemos que, se não forem aplicados mais recursos na saúde,
ela vai continuar nesse estado lamentável. Como membro da Comissão de Saúde da
Assembleia  Legislativa,  posso  dizer  que  recebemos  todos  os  dias  queixas,
reclamações, pedidos, apelos de hospitais do Estado e das prefeituras, porque falta
dinheiro,  falta  investimento.  Em  nosso  entendimento,  falta  responsabilidade.  O
Tribunal de Contas está dizendo que não foi aplicado o limite constitucional na saúde
nem na educação, dois princípios fundamentais de qualquer administração pública,
especialmente num estado como o nosso, que precisa desses investimentos públicos,
que  precisa  do  mínimo  constitucional.  Nós  da  oposição  estamos  pedindo  que  o
governo do Estado aplique esse mínimo. Interessante seria que aplicasse mais, como
os  prefeitos  têm  de  fazer.  Como  o  governo  do  Estado  não  aplica  o  mínimo  na
educação  e  na  saúde,  os  prefeitos  são  obrigados  a  extrapolar  seus  pobres
orçamentos e aplicar nas áreas em que o governo do Estado deixa de investir.
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Por  isso  a  nossa  orientação  é  que  rejeitemos  as  contas,  para  que,  de  forma
pedagógica e didática, balizemos para o resto do Estado, mostremos aos prefeitos
que o mínimo constitucional  tem de ser aplicado na saúde e na educação.  Seria
necessário que os compromissos assumidos em campanhas do passado tivessem
sido respeitados.

Daqui  a pouco vai  iniciar-se uma campanha política. É preciso prestar  bastante
atenção nisto: os que vão prometer agora não cumpriram as promessas que fizeram
no passado, deixaram de aplicar na educação, deixaram de aplicar na saúde. Por
isso, Sr. Presidente, a nossa orientação é que sejam rejeitadas as contas de 2009.
Obrigado.

Prorrogação da Reunião
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - A presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento  Interno,  prorroga esta  reunião  até  as  13h59min.  Com  a palavra,  para
encaminhar a votação, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, deputados e deputadas, vou informar
alguns  números  para  que  o  povo  mineiro  tome conhecimento  e,  a  partir  desses
dados, faça um juízo de valor sobre a aprovação ou não das contas do ex-governador
Aécio Neves de 2009. Tenho certeza de que, com esses dados, os mineiros e as
mineiras vão dar razão ao Bloco Minas sem Censura, ao PT, ao PMDB e ao PRB, por
votarem pela reprovação das contas do ex-governador Aécio Neves. São dados e
números impressionantes. Em 2013, ano passado, houve um déficit orçamentário de
R$948.000.000,00. Isso está no site da Secretaria da Fazenda. Foi sendo, portanto,
acumulado,  durante todo o período de má gestão dos governos do PSDB, desde
2003, um tamanho absurdo orçamentário que nos levou, repito, em 2013, a um déficit
orçamentário de R$948.000.000,00, o que joga por terra toda a falácia, toda a mentira
do déficit zero.

Outro dado importante para que mineiras, mineiros, brasileiras e brasileiros saibam
do que acontece é que a dívida consolidada, até o final de 2013, em Minas Gerais, é
de  79,7  bilhões,  portanto  quase 80  bilhões,  transformando-se  no  2º  estado  mais
endividado do país. O crescimento dessa dívida de 2012 para 2013 foi de 13,1%, o
que mostra nitidamente o descontrole do chamado choque de gestão. Além disso, o
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nosso estado tem o 22º pior PIB do Brasil. O PIB brasileiro, ano passado, cresceu
2,3% com a correção agora para 2,7%; em Minas, o crescimento foi apenas de 0,5%,
sendo portanto o 22º pior PIB do Brasil. Em 10 anos, o Estado de Minas Gerais foi o
que menos emprego gerou. A campanha do PT, que chama atenção para o que era o
passado do desemprego,  tem toda  a  razão  de  ser.  Minas  Gerais,  onde o  PSDB
governa desde 2003, foi o pior estado no que se refere a geração de emprego do
País. Temos uma capacidade de investimento igual a zero, ou seja, Minas não tem
um centavo para investir em coisa alguma. Pior, ao analisar as contas, descobrimos
que, somando o que o Estado de Minas Gerais deixou de investir na saúde pública,
chega-se a R$8.000.000.000,00, sem considerar os juros sobre juros como bem disse
o deputado Paulo Guedes. Ao mesmo tempo, deixamos de investir na saúde outros
R$8.000.000.000,00. O custeio e o investimento, que são constitucionais, não foram
feitos  em  Minas  Gerais  na  saúde  e  na  educação,  o  que  é  elementar  para  que
qualquer  governo  tenha  continuidade.  Passamos,  portanto,  a  ter  uma  dívida  de
R$16.000.000.000,00 com dois setores fundamentais, educação e saúde, que têm na
Constituição a exigência de 25% e 12%, respectivamente, em investimentos. Aqui,
não houve isso.

Minas  é  tetracampeã  em  desmatamento  da  Mata  Atlântica,  ofendendo  o  meio
ambiente e as questões sociais. Esses são os dados de Minas. É preciso dizer que,
em  2009,  ano  em  que  infelizmente  as  contas  eram  aprovadas  na  Assembleia
Legislativa  pela  maioria  governista,  o  governador  Aécio  Neves  deixou  de  fazer
investimento  obrigatório  de  1,29  bilhão  na  educação  e  de  R$836.252.000,00  na
saúde pública e, portanto, não poderia ter as contas aceitas. Aliás, esse foi o parecer
do  Tribunal  de  Contas  de  Minas  Gerais  por  meio  dos  técnicos  que  disseram
“expurgando-se  os valores registrados indevidamente,  os  gastos  com a  educação
alcançariam  20,15%,  portanto  abaixo  do  mínimo constitucional  determinado pelos
estados.” Essa é a conclusão dos técnicos do TCE.

Dizem que, se não fossem computadas equivocadamente as despesas da saúde, o
mínimo constitucional de 12% não seria cumprido, visto que o índice apurado perfaz
apenas 7,48%.

Os mineiros, mineiras, brasileiros e brasileiras devem estar se perguntando: como
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foi possível o governo emplacar tamanha disparidade e consolidar o maldito choque
de gestão e essa gestão temerária? Deputado Ulysses Gomes, como foi  possível
implantar essa cerca neoliberal em Minas Gerais? Foi possível, em especial, com o
controle dos órgãos de controle. O governador Aécio e, posteriormente, o governador
Anastasia controlaram com mãos de ferro o Tribunal de Contas. Apesar da análise
técnica desse tribunal, os seus conselheiros, politicamente, aprovaram as contas e,
mais do que isso, fizeram um termo de ajustamento de gestão dizendo que o governo
não precisava cumprir  a Constituição em Minas Gerais.  E o Ministério Público se
quedou, calado, diante da figura do “Dr. Aeceu”, hoje secretário de governo tucano.
Ou  seja,  o  chefe,  o  procurador-geral  do  Estado,  a  quem caberia  fiscalizar  a  má
aplicação dos recursos públicos, hoje é secretário de Governo. É a raposa tomando
conta do galinheiro.

A Assembleia Legislativa tudo aprova silenciosamente. Tudo o que aqui vier será
aprovado. Amém é dito ao governador do Estado. E o Tribunal de Justiça perdoa tudo
o que os tucanos fazem de malfeito e de desrespeito à Constituição do Estado. Assim
se construiu em Minas Gerais  a unidade das elites,  que o senador  Aécio Neves,
agora candidato à presidência da República, diz que representará. Prometeu a uma
meia dúzia de seletas autoridades, banqueiros e grandes capitalistas em São Paulo,
que será o melhor governo do Brasil para eles, pois tomará as medidas impopulares,
se possível, no primeiro dia de governo. As medidas impopulares são as de acabar
com os benefícios, as garantias e as conquistas dos trabalhadores durante todo esse
período, como fez em Minas Gerais, deixando de investir o mínimo constitucional em
saúde e educação. Esse é o nosso estado, assim funciona Minas Gerais, do ponto de
vista da unidade das elites, que chamam de “aecismo”, mas é a unidade das elites
contra o povo. Assim funciona Minas Gerais, o maldito choque de gestão e a balela
do déficit zero.

Presidente, deputados, mineiros e mineiras, essas contas do governador serão aqui
aprovadas, mas será um escárnio, porque tiramos da boca do Tribunal de Contas e
dos  seus  técnicos  o  que  queríamos  saber:  que  não  foi  cumprido  o  mínimo
constitucional da saúde e da educação. Imaginem se teria as suas contas aprovadas
pelo Tribunal de Contas um prefeito de Minas que deixasse de aplicar 0,5% ou 0,1%
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em educação. Não, as contas seriam rejeitadas, e o Ministério Público cassaria esse
prefeito, como os deputados da base do governo querem cassar a minha palavra.
Aqui em Minas Gerais funciona assim, e é exatamente por isso que o maldito choque
de gestão foi implementado, calando as vozes daqueles que não concordam com os
absurdos  feitos  no  Tribunal  de  Contas,  na  Assembleia  Legislativa,  no  Ministério
Público e na imprensa, que silenciosamente a tudo acoberta, com raras exceções.

Tudo  que  os  tucanos  fazem,  inclusive  o  fato  de  não  investirem  o  mínimo
constitucional,  não  tem  a  menor  repercussão  nos  jornais  e  na  imprensa  mineira.
Assim funciona Minas: sob o tacão da falência e da contradição dos números e da
aprovação das contas. E são elas, sabemos, incorretas e ilegais.

Voto contra,  Sr.  Presidente,  a  aprovação dessas contas porque aqui  vivemos o
único caso em que se permite que a educação e a saúde não tenham garantido o seu
mínimo constitucional. Muito obrigado.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo
nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, combinado com o art. 63,
da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco -  Carlos Mosconi  -  Cássio Soares -  Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duilio de
Castro - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado
- Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Neider Moreira -
Pinduca Ferreira - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago
Ulisses - Wander Borges - Zé Maia.

- Registram “não”:
André Quintão - Carlos Henrique - Elismar Prado - Maria Tereza Lara - Paulo Lamac

- Pompílio Canavez - Rogério Correia - Ulysses Gomes.
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O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O deputado Gilberto Abramo - Meu voto é “não”, Presidente.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 36 deputados. Votaram “não” 9

deputados, totalizando 45 votos. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto
de Resolução nº 5.026/2010. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.924/2013, da deputada Liza Prado e do
deputado Alencar da Silveira Jr., que assegura ao aluno matriculado na rede pública
estadual de ensino o direito de não se submeter a exame de avaliação curricular nas
situações que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Educação opina
pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  que  apresenta,  e  pela
rejeição do Substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. A presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do
art. 55, combinado com o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a
votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo
nº 2.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel -
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Corrêa -  Ivair  Nogueira -  Jayro Lessa -  João Vítor  Xavier  -  Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -
Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Neider Moreira - Paulo Lamac - Pinduca
Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues
- Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé Maia.

O deputado João Leite - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O deputado Carlos Henrique - Meu voto é “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 44 deputados. Não houve voto
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contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 2. Com a aprovação do Substitutivo nº 2,
fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto
de Lei nº 3.924/2013 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Educação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.738/2013, do governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à União em operação de
crédito com a agência oficial alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW - e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Com  a
palavra, para encaminhar a votação, o deputado André Quintão.

O deputado André Quintão* - Presidente, o Projeto de Lei nº 4.738 autoriza o Poder
Executivo a prestar contragarantia à União em operação de crédito com a agência
oficial alemã KfW. O objetivo é obter garantias na operação de crédito a ser celebrada
entre  a  Copasa  e  a  agência  KfW  até  o  valor  equivalente  a  €$30.000.000,00.  A
contragarantia  compreenderá direitos  e créditos  relativos à contas ou  parcelas  da
participação do Estado na arrecadação da União. Os recursos da operação de crédito
serão aplicados em atividades e projetos para a atualização tecnológica de sistemas
de tratamento de esgoto e do aproveitamento energético do biogás.

Nos  projetos  anteriores,  o  nosso  Bloco  Minas  sem  Censura  manifestou-se  de
maneira  mais  geral  sobre  o  posicionamento  em  relação  a  autorizações  de
empréstimo e, nesse caso, de garantia.  Entendemos que o Estado atualmente se
encontra em uma situação muito comprometedora devido a dívidas já contraídas e
alguns  passivos  perigosos,  como,  por  exemplo,  os  impactos  previdenciários  da
declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 100, a questão do Funpemg, o próprio
dispêndio com a dívida contraída junto à União e as novas dívidas contraídas nos
últimos anos. Portanto, até por uma questão de coerência, votaremos contrariamente
a esse projeto.

Queria aproveitar esses poucos minutos que temos para discutir esse projeto de
empréstimo,  para  abordar  um  tema  correlato  a  essa  autorização  requerida  pelo
governo. Trata-se do momento grave por que a subsidiária da Copasa, a Copanor,
está passando.

Não sei se os deputados sabem, mas, desde o dia 26 de março, os funcionários da
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Copanor estão em greve. A Copanor é a subsidiária da Copasa responsável pelo
atendimento dos Vales do Norte, Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus. Pasmem, Srs.
Deputados,  90% dos  funcionários  da  Copanor  recebem  menos  que R$750,00.  O
auxílio-alimentação dos trabalhadores da Copasa em Belo Horizonte - objeto de sua
conquista - é superior ao salário de 90% dos trabalhadores da Copanor.

Os trabalhadores da Copanor estão tendo de comprar luvas, material de trabalho,
ferramentas para manutenção, material  de reposição, porque a empresa está sem
crédito na praça. Os comerciantes dos municípios atendidos pela Copanor fazem o
seguinte: se for para a Copanor, não vendem; “se for para você, assine na caderneta,
que resolvo o seu problema”. Estão tendo de pagar para trabalhar, deputada Maria
Tereza. A proposta da Copanor sobre esse salário de pouco mais de R$700,00 é um
reajuste  de  5,5%.  Os  trabalhadores  estão  reivindicando  um  piso  de  R$1.100,00,
auxílio-alimentação de R$400,00 e condições de trabalho.

Quando  foi  retirada  a  responsabilidade  da  Copasa  sobre  os  municípios  do
semiárido, denunciei desta tribuna que estavam acabando com o subsídio cruzado. A
parte rentável da Copasa vai para quem? Para os acionistas. E a parte em que a
Copasa teria de gastar mais, para levar tratamento, coleta de esgoto e sistemas mais
complexos  de  água  a  localidades  mais  distantes,  não  pode  ser  misturada  à  dos
acionistas, fica com a Copanor. Infelizmente, a Copasa não transfere recursos para a
Copanor. Infelizmente, os contratos e programas com os municípios atendidos pela
Copanor  não  estão  sendo  cumpridos.  Municípios  como  Novo  Oriente  de  Minas
ficaram  sem  água.  Não  estou  falando  das  comunidades  com  menos  de  200
habitantes, porque essas a Copanor, por canetada, ao arrepio da lei que aprovamos
na Assembleia, deliberou que não vai atender.

Eu pediria  à  base do governo:  queremos uma audiência com o  governador  do
Estado para,  além da questão dos impactos da  Lei  nº  100,  dos projetos  da área
ambiental  que queremos aprovar  neste semestre,  entre outras coisas, iniciar  uma
negociação sincera e fraterna com os funcionários da Copanor. E 90% deles estão
recebendo  menos  de  R$750,00,  além  de  uma  alta  rotatividade,  ausência  de
condições  de  trabalho.  A Copasa querendo  empréstimo  de  €$30.000.000,00  para
atualização tecnológica, deputado Rogério, e os funcionários da Copanor tendo de
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comprar  ferramenta  de  manutenção  com  recurso  do  próprio  bolso  -  isso  é  um
escracho, uma vergonha!

A Copasa deveria vir  aqui explicar por que os funcionários da Copanor não têm
recursos  nem  para  comprar  material  de  manutenção.  Estamos  falando  de
manutenção de bomba de poço artesiano. O deputado Lamac e o deputado Rogério
solicitaram a realização da audiência, nós aprovamos ontem e queremos até uma
análise  melhor.  Já  que  estamos  falando  em  qualidade,  tratamento  e  atualização
tecnológica, queremos saber da qualidade da água que hoje é resultado da ação da
Copanor. Uma vez eu até trouxe a água aqui, amarelinha. Muitos ficaram em dúvida
se era água ou outra coisa. Era água da Copanor, com barro, com lodo, água que em
Belo Horizonte o pessoal não deve dar nem para animal beber, porque pode passar
mal.

Qual é a lógica nessas regiões, deputado Pompílio? O pessoal lá não tem água
mesmo, qualquer coisa que servir  está bom; qualquer  coisa que pagar está bom;
R$700,00 está bom; quando der, consertamos a bomba.

Ontem  fiquei  sensibilizado  com  o  depoimento  dos  trabalhadores  da  Copanor,
porque o pessoal que anda naquelas estradas precárias está sujeito a acidentes e é
cobrado pela população. A comissão especial da Assembleia, com a participação dos
deputados da base do governo, visitou localidades em que as crianças acordam às 3
horas da manhã, montam no lombo do burro e vão buscar água, com garrafa  pet,
para tomar banho. Isso acontece em Minas Gerais; não estou falando de um país de
quinto mundo nem de municípios mais pobres do Nordeste: estou falando de Minas
Gerais.  E  vem  a  Copasa  querer  dinheiro,  €$30.000.000,00,  para  atualização
tecnológica.

A Copasa tinha que dar as mãos para a Copanor. Antes de pensar em euros, tinha
que pensar em água para o morador do Jequitinhonha, do Mucuri, do Norte, do São
Mateus.  Não  é  possível  a  Copanor  apresentar  uma  proposta  de  5,5%.  Os
funcionários estão em greve desde o dia 26 de março, mas dizem: “Deixa de greve,
aquele pessoal já não está mesmo com água disponibilizada”. Não estou nem falando
em  coleta  e  tratamento  de  esgoto,  que  é  luxo,  pela  visão  da  Copasa.  Para  o
Jequitinhonha, isso é luxo, porque eles não têm nem água para beber. Mas temos
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que inverter essa lógica. O cidadão do Norte, do Jequitinhonha, do Mucuri, do São
Mateus, do Rio Doce é o mesmo cidadão de Belo Horizonte, do Sul de Minas, da
região Central. A Copasa deveria dar as mãos à Copanor, garantir-lhe recursos para,
no mínimo, executar o seu contrato-programa, já assinado e aprovado pelas câmaras
municipais. Mas, nem isso a Copanor está realizando.

Vamos votar  contra esse projeto.  Se esse empréstimo fosse de €30.000.000,00
para a Copanor levar água a quem está passando sede, eu não só votaria a favor
como o defenderia, mesmo com o risco dos empréstimos para o Estado. Mas um
pedido genérico de €30.000.000,00 para atualização tecnológica, enquanto servidor
da Copanor tem que comprar material de manutenção com dinheiro do próprio bolso,
é uma incoerência. Voto contrário a esse projeto, que é a posição do Bloco Minas
sem Censura. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, serei breve.
O Fabrício Soares é um economista que diz que o governo de Minas tem algo que

ele chama de contabilidade criativa. Já falei aqui sobre a criatividade criativa, que é
aquela que diz que Minas tem déficit zero e choque de gestão. Ele chamou isso de
contabilidade criativa. Estou fazendo propaganda do livro do Fabrício Soares sobre a
contabilidade  criativa.  Mas  o  governo  também  tem  criatividade  para  buscar
empréstimos.  O deputado André  Quintão  falou que o empréstimo era  na agência
oficial alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau - KFW.

Deputado Celinho do Sinttrocel, o governo é criativo. Assim fica mais difícil para o
criticarmos. O governo agora está pegando empréstimo em qual banco? O banco em
que ele está pegando empréstimo, vou repetir,  é o Kreditanstalt  für Wiederaufbau.
Chique demais. São R$80.000.000,00 do Kreditanstalt  für Wiederaufbau. Esse é o
empréstimo que o governo está pegando lá. O governo está rapando o tacho. Aonde
tiver empréstimo o governo vai. Eles não conseguem falar o nome do banco, mas
pegam o empréstimo. Repito, são R$80.000.000,00. Agora é para a Copasa, e pegam
mais empréstimo também. Deixam para o próximo governo do jeito que estiver. Deus
nos acuda! Pegam o empréstimo. Eles foram lá no Kreditanstalt für Wiederaufbau e
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pegaram  R$80.000.000,00.  E  assim  vai  o  governo.  Não  importa  de  onde  vem  o
dinheiro. O fundamental é rapar o tacho, acabar com o governo. Eles raparam o tacho
do Funpemg, não foi, Elismar Prado? O Elismar não ficou contente com isso. Eles
pegaram o dinheiro do fundo de aposentadoria do servidor e raparam o tacho. Tudo
vai embora neste governo.

O próximo governador que assumir o governo não terá nada no caixa. Tudo será
esvaziado. Acontecerá igual ao que aconteceu com o Lula quando pegou o Brasil. O
Fernando Henrique tinha deixado a dívida com o FMI. Você se lembra dessa dívida,
Ivair Nogueira? No Brasil, só se falava em FMI. Você se lembra, Celinho? Vinha o
pessoal  do FMI,  com aquelas  caras feias,  e dizia:  “Está  devendo.  Tem de pagar.
Medida  impopular.  Tira  dinheiro  da  previdência.  Acaba  com  o  13º  salário  do
trabalhador. Corta, corta”. O Fernando Henrique deixou o Brasil à mercê do Fundo
Monetário  Internacional.  O  Lula  precisou  de  um  governo  inteiro  para  sanear  as
finanças, e as saneou.

O Lula não é fácil. Já no segundo governo do Lula, vieram os investimentos. Agora,
o PSDB quer ganhar o governo no Brasil para voltar com o FMI. Dá dó do governador
que vai assumir o governo aqui, pois vai ter de pagar para tudo quanto é banco. Já
fica  uma  dívida  com  esse  banco  alemão,  Kreditanstalt  für  Wiederaufbau,  de
R$80.000.000,00. Infelizmente, esse é o quadro.

O deputado André Quintão tem toda razão. Se ao menos esse dinheiro fosse para
colocar água limpa para o povo do Jequitinhonha e do Norte de Minas, mas não é.
Provavelmente esse dinheiro é para ajudar alguma parceria público-privada do Rio
Manso, que é outra forma de gastar dinheiro com empresário que já é rico, como foi o
caso do Mineirão. A Minas Arena recebeu o Mineirão, e hoje ele é um negócio da
China  para  os  empresários.  Eles  têm  a  garantia  de  lucro.  Fiquei  sabendo,  ao
conversar  com  o  Dr.  Jarbas  Lacerda,  advogado  especialista  no  assunto,  que  o
recurso que se paga ao BNDES está sendo pago pelo governo do Estado no contrato
feito com a Minas Arena. Estou até checando essa informação. O deputado Gustavo
Corrêa está dizendo que não, mas o Dr. Jarbas disse que sim. Até na parte que foi
feita com o empréstimo do BNDES o governo entrou na negociação do pagamento e
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já paga o lucro. Ano passado, só de lucro, foram R$45.000.000,00, tirados da Cfem. A
PPP do Rio Manso também é um negócio da China para as empresas.

Então, esse é o motivo de estarmos fazendo um encaminhamento contrário a esse
projeto de lei. Fazemos mais uma denúncia desse empréstimo que está sendo feito
agora.  O  empréstimo  à  Kreditanstalt  für  Wiederaufbau.  Com  isso,  presidente,
encaminho contrariamente à aprovação de mais um empréstimo do governo feito a
esse banco alemão. Muito obrigado.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo
nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, combinado com o art. 63,
da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva
- Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fred Costa -
Gil  Pereira  -  Gustavo Corrêa -  Ivair  Nogueira -  Lafayette de Andrada -  Leonardo
Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa
- Pinduca Ferreira - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago
Ulisses - Wander Borges - Zé Maia.

- Registram “não”:
André  Quintão  -  Carlos  Henrique  -  Elismar  Prado  -  Maria  Tereza  Lara  -  Paulo

Guedes - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Ulysses Gomes.
O presidente - Votaram “sim” 30 deputados. Votaram “não” 9 deputados, totalizando

39 votos. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.738/2013. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.552/2013, do deputado Alencar da
Silveira Jr., que altera o art. 2º da Lei nº 6.074, de 17/4/1973, que altera o Decreto-Lei
nº 1.627, de 12/1/1946. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do  projeto  com  a  Emenda  nº  1,  que  apresenta,  ao  vencido  em  1º  turno.  Em
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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,  combinado  com  o  art.  63,  da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O  presidente  -  Votaram  apenas  33  deputados.  Portanto,  não  há  quórum  para

votação. A presidência torna a votação sem efeito e vai renová-la.  Em votação, o
projeto, salvo emenda.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O  presidente  -  Votaram  apenas  34  deputados.  Portanto,  não  há  quórum  para

votação,  mas  há  para  a  discussão  das  demais  matérias  constantes  na  pauta.  A
presidência torna a votação sem efeito.

Questões de Ordem
O deputado Sargento  Rodrigues  -  Presidente,  há  deputados  no café,  no  Salão

Vermelho, e gostaria de um tempo para chamá-los.
O deputado André Quintão - Pelo que me consta, a contagem de quórum deve ser

feita  dentro  do  Plenário.  Os  deputados  que  se  encontram  no  café  não  são
considerados presentes. Eles devem estar dentro do Plenário.

O presidente - Discussão, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
59/2013, do governador do Estado, que altera o § 1º do art. 128 da Constituição do
Estado. A Comissão Especial  opina pela aprovação da proposta. Em discussão, a
proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão,  em turno único,  do Projeto  de  Lei  nº  5.078/2014,  do governador  do
Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do
Estado  em  favor  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado.  A Comissão  de  Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto e pela rejeição da Emenda nº 1. Vem à
Mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues em que solicita o adiamento da
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discussão do Projeto de Lei nº 5.078/2014. Tendo em vista a inexistência de quórum
para votação, a presidência declara prejudicado o requerimento.

Questão de Ordem
O deputado Paulo Guedes - Presidente, observando que não há quórum, solicito o

encerramento de plano da reunião.
Encerramento

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de
hoje, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE FRANCISCO ANTÔNIO TAVARES

JÚNIOR PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA FUNED, EM 19/3/2014
Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Pompílio

Canavez,  Doutor  Wilson  Batista  e  Carlos  Mosconi  (substituindo  o  deputado  Luiz
Henrique, por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão.
Havendo  número  regimental,  o  presidente  ad  hoc,  deputado  Pompílio  Canavez,
declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira
reunião da comissão.  A presidência informa que a  reunião  se  destina  a eleger  o
presidente e o vice-presidente. Registra-se a candidatura do deputado Doutor Wilson
Batista para presidente e do deputado Pompílio Canavez para vice-presidente. Após
votação realizada pelo processo nominal, foram eleitos, por unanimidade, o deputado
Doutor  Wilson Batista para presidente e o deputado Pompílio  Canavez para vice-
presidente.  O  presidente  ad  hoc proclama eleitos  presidente  e  vice-presidente  e
declara empossado no cargo de presidente o deputado Doutor Wilson Batista, para
quem passa a direção dos trabalhos. Ato contínuo, o presidente empossa o deputado
Pompílio Canavez no cargo de vice-presidente e designa o deputado Luiz Henrique
relator da indicação do nome de Francisco Antônio Tavares Júnior para o cargo de
presidente  da  Fundação  Ezequiel  Dias.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
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presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  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, 14 de maio de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Pompílio Canavez - Cássio Soares.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 8/5/2014
Às 13h45min, comparece na Câmara Municipal de Além Paraíba o deputado Bosco,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Bosco, declara aberta a reunião e, nos termos do inciso III do art. 120 do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata, considera-a aprovada e a subscreve. A
presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  o  financiamento  e  as
condições de funcionamento das Apaes na circunscrição do Conselho Regional Zona
da Mata III, vinculado à Federação das Apaes-MG e a discutir e votar proposições da
comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a
Sra.  Lívia  Luz de Oliveira,  conselheira regional  das Apaes da Zona da Mata III  e
diretora pedagógica da Apae de Além Paraíba; e os Srs. Fernando Lúcio Ferreira
Donzeles, prefeito municipal de Além Paraíba; Thiago Souza Sabino, presidente da
Câmara Municipal de Além Paraíba; Carlos Eduardo Gomes Senra, diretor de Saúde
da Apae de Além Paraíba; Fabrízio José da Silva Faria, representante dos pais da
Apae de Além Paraíba; e Carlos Henrique Lima Protta, representante dos alunos da
Apae de Além Paraíba, 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, 13 de maio de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Elismar Prado.
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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/5/2014

Às  9h8min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento  Rodrigues,  Lafayette  de  Andrada  e  Leonardo  Moreira,  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 debater as medidas de segurança a
serem adotadas por ocasião da Copa do Mundo no Estado. 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  9.906/2014,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Delegacia Regional da Polícia Civil de Pirapora pedido de providências para abertura
urgente de inquérito policial com a finalidade de apurar denúncia do suposto desvio
dos pranchões doados pela Ferrovia Centro-Atlântica ao Município de Buritizeiro para
a manutenção da ponte que liga o município a Pirapora;

nº  9.907/2014,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Controladoria Geral da União e ao Ministério Público Federal pedido de providências
para a apuração das obras da creche do Bairro Bandeirantes, creche Vila Maria e
Unidade Básica de Saúde do Bairro São Francisco, no Município de Buritizeiro, que
estão inacabadas e abandonadas e que foram iniciadas com recursos da União, o
que demonstra desperdício e desrespeito com o dinheiro público, além de servirem
como local de permanência de marginais;

nº 9.908/2014, dos deputados João Leite, Cabo Júlio e Carlos Pimenta, em que
solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social, ao Comando-
Geral da Polícia Militar e à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para que
seja ampliado o efetivo policial no Município de Buritizeiro;

nº 9.909/2014, dos deputados João Leite, Carlos Pimenta e Cabo Júlio, em que
solicitam seja encaminhado ao Delegado de Polícia Civil  em Buritizeiro pedido de
informações  sobre  o  resultado da investigação sobre  os  crimes  praticados  contra
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Antônio  Carlos  Soares  Chaves,  conhecido  como  Carlinhos  Garapa,  conforme
depoimento do mesmo feito na 1ª Reunião Conjunta das Comissões de Segurança
Pública e de Administração Pública, realizada em 12/5/2014, nos termos das notas
taquigráficas;

nº  9.910/2014,  dos  deputados  Cabo  Júlio  e  João  Leite,  em  que  solicitam  seja
encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Buritizeiro  pedido  de  providências  para
realizar estudos visando a ampliação da Guarda Municipal;

nº  9.911/2014,  dos  deputados  Cabo  Júlio  e  João  Leite,  em  que  solicitam  seja
encaminhado  à  Polícia  Rodoviária  Federal  pedido  de  providências  para  que  seja
reforçado o policiamento da malha rodoviária federal do Norte mineiro e Alto Médio
São Francisco, sobretudo na BR- 040 e na BR- 365;

nº  9.912/2014,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Ferrovia Centro Atlântica pedido de providências para realizar estudo objetivando a
implantação de trem turístico entre os Municípios de Buritizeiro e Pirapora;

nº 9.913/2014, dos deputados Carlos Pimenta, João Leite e Cabo Júlio, em que
solicitam seja encaminhado ao Ministério da Justiça e à Superintendência da Polícia
Federal em Minas Gerais pedido de providências para a criação e instalação de um
escritório da Polícia Federal na região de Pirapora e Buritizeiro, para coibir as ações
de narcotraficantes que atuam livremente cooptando jovens para o tráfico;

nº 9.914/2014, dos deputados João Leite, Cabo Júlio e Carlos Pimenta, em que
solicitam sejam encaminhados ao Ministério dos Transportes, ao Dnit, à Secretaria do
Patrimônio  Público da  União,  ao  Iepha,  à  Ferrovia  Centro-Atlântica  e à Prefeitura
Municipal  de  Buritizeiro  as  notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião  Conjunta  das
Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Administração  Pública  e  pedido  de
providências para que seja realizada a restauração completa e emergencial da Ponte
Marechal Hermes, que liga Pirapora a Buritizeiro;

nº 9.915/2014, dos deputados João Leite, Cabo Júlio e Carlos Pimenta, em que
solicitam sejam encaminhados à Promotoria Especializada de Defesa do Patrimônio
Histórico, Cultural e Turístico de Minas Gerais as notas taquigráficas da 1ª Reunião
Conjunta das Comissões de Segurança Pública e de Administração Pública e pedido
de providências para priorizar a condução do Termo de Ajustamento de Condutas no
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qual foram estabelecidos prazos e medidas para a recuperação da Ponte Marechal
Hermes, entre Buritizeiro e Pirapora;

nº 9.916/2014, dos deputados João Leite, Cabo Júlio e Carlos Pimenta, em que
solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social e às Prefeituras
Municipais de Pirapora e Buritizeiro pedido de providências para a criação de vagas
de internação e de liberdade assistida destinadas ao atendimento de adolescentes
autores de atos infracionais;

nº 9.917/2014, dos deputados João Leite, Cabo Júlio e Carlos Pimenta, em que
solicitam  seja  encaminhado  à  Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas  e  às
Prefeituras Municipais de Buritizeiro e Pirapora pedido de providências para a criação
de vagas para o tratamento de dependentes químicos nesses municípios;

nº  9.918/2014,  dos  deputados  João  Leite,  Lafayette  de  Andrada,  Sargento
Rodrigues  e  Leonardo  Moreira,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  desta
comissão para debater,  em audiência pública, a criação de Juizados Especiais de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Minas Gerais;

nº 9.919/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à Procuradoria Geral de Justiça pedido de providências para apuração de supostas
irregularidades, a saber: aparelho celular que ingressa no sistema prisional teria o
custo de R$3.000,00, pagos a agentes públicos; agentes de segurança penitenciária
contratados pelo Estado estariam utilizando arma de fogo sem o devido treinamento;
a ocorrência de duas mortes de detentos no Ceresp Gameleira no mês de janeiro
deste ano; e o cumprimento de norma da Secretaria da Administração Penitenciária
que determina que todo presídio ou penitenciária deve ter um diretor de plantão nos
finais de semana, o que não vem ocorrendo;

nº 9.920/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à Subsecretaria  de Administração Prisional  do Estado de Minas Gerais pedido de
providências  para apuração de supostas irregularidades,  a saber:  aparelho celular
que  ingressa no sistema prisional  teria  o  custo  de  R$3.000,00,  pagos  a  agentes
públicos;  agentes  de  segurança  penitenciária  contratados  pelo  Estado  estariam
utilizando arma de fogo sem o devido treinamento; a ocorrência de duas mortes de
detentos no Ceresp Gameleira no mês de janeiro deste ano; e o cumprimento de
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norma da Secretaria da Administração Penitenciária que determina que todo presídio
ou penitenciária deve ter um diretor de plantão nos finais de semana, o que não vem
ocorrendo;

nº 9.921/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  aumentar  o  efetivo
policial, viaturas e equipamentos na 222ª Companhia, em Araçuaí; realizar convênios
médico-odontológicos e reformar o quartel e casas da Fundação Tiradentes;

nº 9.922/2014, dos deputados João Leite e Lafayette de Andrada, em que solicitam
seja encaminhado ao Delegado de Polícia Civil de Buritizeiro pedido de informações
sobre  o  resultado  das  investigações  do  homicídio  de  Welson  Bruno  dos  Santos
Tameirão, conforme boletim de ocorrência anexo;

nº  9.923/2014,  do deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
visita desta comissão ao secretário de Estado de Defesa Social, com a presença do
chefe  da  Polícia  Civil  e  do  comandante-geral  da  PMMG  para  debater  questões
relativas aos plantões regionalizados da Polícia Civil, tais como o deslocamento para
ratificação de flagrantes; a ausência dos delegados de plantão; falha na comunicação
do sistema virtual de plantão regionalizado; falta de despachos da autoridade policial
causando insegurança jurídica no trabalho da PMMG; e a falta de infraestrutura para
uso dos policiais militares; e requer ainda sejam visitadas as 18 Regiões Integradas
de Segurança Pública para verificar a situação dos plantões regionalizados.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Lafayette de Andrada - Cabo Júlio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.478/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação Solidária Isabel Maria Werneck, 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 3.478/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Solidária Isabel Maria Werneck, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo a  promoção de ações  de  desenvolvimento  socioeconômico e educacional
para crianças, adolescente e famílias.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  assistência  direta  às  crianças  em
situação  de  vulnerabilidade  e  risco  social,  proporcionando-lhes  desenvolvimento
físico,  psicológico  e  emocional;  e  busca  a  proteção  à  família,  à  maternidade,  à
infância e à adolescência, por meio de atendimento social, cultural, educacional e da
qualificação profissional em integração com órgãos competentes.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.478/2012, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.418/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria  do  deputado Leonídio Bouças,  o projeto  de lei  em epígrafe  tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Profissionais Aposentados de
Santana da Vargem, com sede no Município de Santana da Vargem.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.418/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Profissionais  Aposentados de Santana da Vargem, com sede no Município de
Santana da Vargem, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter
beneficente,  que tem como escopo promover  a  união  e  a  solidariedade entre  os
associados  e  sustentar  e  defender,  perante  os  poderes  públicos,  os  direitos,  os
interesses e as reivindicações dos aposentados.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  pesquisas  e  estudos  educacionais,
culturais e de outras áreas, articula políticas que assegurem o pleno exercício dos
direitos dos aposentados e realiza campanhas, programas, cursos e seminários de
interesse da comunidade.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  associação  na
comunidade, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.418/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.465/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade de Três
Cruzes, com sede no Município de Monte Sião.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 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 4.465/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores da Comunidade de Três Cruzes, com sede no Município de Monte
Sião, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,
que tem como escopo identificar  as  condições sociais,  educacionais,  sanitárias  e
assistenciais  da  comunidade,  seus  problemas,  recursos  e  aspirações  e  promover
projetos sociais que visem à melhoria da qualidade de vida de seus moradores.

Com esse propósito, a instituição representa e coordena a comunidade em suas
reivindicações  perante  os  poderes  constituídos  e  promove  e  contribui  para  o
desenvolvimento sustentável humano, cultural, social e econômico.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, tem como finalidade modificar a redação do art. 1º da proposição, a fim de
adequar sua denominação ao consubstanciado em seu estatuto constitutivo.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação em prol
dos moradores das comunidades que representa, consideramos meritória a iniciativa
de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.465/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.525/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  entidade  Cáritas  Arquidiocesana  de
Diamantina, com sede no Município de Diamantina.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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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 4.525/2013 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Cáritas  Arquidiocesana  de  Diamantina,  com  sede  no  Município  de  Diamantina,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como escopo promover e articular ações sociais e desenvolver inciativas na área da
educação de base e da promoção dos direitos humanos.

Com esse propósito, a instituição realiza estudos referentes à problemática social e
educacional,  buscando  soluções  pertinentes;  estabelece  parcerias  que  visem  à
geração de renda e ao combate do desemprego e da pobreza e incentiva a proteção
ao  meio  ambiente,  a  valorização  cultural  e  ações  para  a  promoção  da  política
habitacional.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade com a
comunidade de Diamantina,  consideramos meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.525/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.815/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria  do  deputado  Glaycon  Franco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Os Padres do Trabalho, com sede
no Município de Conselheiro Lafaiete.

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 4.815/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Os Padres  do Trabalho,  com sede no Município  de  Conselheiro Lafaiete,  pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo promover o desenvolvimento cultural e profissional visando à integração de
seus beneficiários no mercado de trabalho.

Com  esse  propósito,  a  instituição  busca  a  criação  e  a  manutenção  de  cursos
profissionalizantes,  obras  recreativas  e  sociedades  cooperativas  a  fim  de
proporcionar melhoria de vida para seus beneficiários, além de combater a fome e a
pobreza.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  associação  com  a
comunidade  de  Conselheiro  Lafaiete,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.815/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.020/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Bibliotecária  Comunitária  e  Desportiva
Reciclando com Cultura, com sede no Município de Itaúna.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.020/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Bibliotecária  Comunitária  e  Desportiva  Reciclando  com  Cultura,  com  sede  no
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Município de Itaúna, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter
beneficente, que tem como escopo criar, desenvolver e apoiar projetos nas áreas de
incentivo à leitura e ao aprendizado.

Com esse propósito, a instituição promove cursos, palestras e fóruns que visam ao
desenvolvimento  social,  esportivo,  cultural  e  ecológico.  Além  disso,  participa  de
convênios  e  parcerias  com  entidades  congêneres  ou  órgãos  públicos,  atuando
também  nas  áreas  de  saúde,  esporte,  cultura,  meio  ambiente  e  de  combate  e
prevenção ao uso de drogas.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.020/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.032/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Politriz, com sede no Município de Uberlândia.
A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.032/2014 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Politriz, com sede no Município de Uberlândia, pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo o desenvolvimento de
atividades de artes circenses, artes cênicas e dança de rua.



1026
____________________________________________________________________________

Com  esse  propósito,  a  instituição  oferece  serviço  de  radiofusão  e  televisão
comunitária, serviços e criação de materiais videográficos e fonográficos, mantendo
ainda escola de alfabetização e cursos profissionalizantes

Além disso, distribui alimentos, roupas, calçados e remédios a moradores de rua,
fazendo seu encaminhamento a entidades dedicadas à reinserção social.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, tem como finalidade modificar a redação do art. 1º da proposição a fim de
adequar o nome da entidade ao consubstanciado em seu estatuto constitutivo.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pelo Instituto Politriz em
prol da 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° 5.032/2014, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.074/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Casa  de  Apoio  da  Divina
Providência, com sede no Município de Almenara.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.074/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Casa de Apoio da Divina Providência, com sede no Município de Almenara, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
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escopo a proteção social de idosos, famílias, gestantes, da infância e da juventude
por meio de acolhimento e ações integradas aos órgãos competentes.

Com esse propósito, a instituição busca combater a fome e a pobreza; integrar seus
beneficiários no mercado de trabalho; proteger o meio ambiente; elaborar projetos
sociais e firmar convênios com órgãos e outras entidades.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, tem como finalidade modificar a redação do art. 1º da proposição, a fim de
adequar o nome da entidade ao consubstanciado em seu estatuto constitutivo.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.074/2014, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.082/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria  do deputado João Vítor  Xavier,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública  a Associação Lucas Magalhães Karam, com
sede no Município de Belo Horizonte.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.082/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Lucas Magalhães Karam, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo o
acolhimento de crianças de até 6 anos em situação de risco.
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Com esse propósito, a instituição executa projetos, programas ou planos de ações;
celebra convênios, contratos ou outros instrumentos jurídicos; e promove doação de
recursos físicos, humanos ou financeiros.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  associação  em
defesa de crianças em situação de risco, consideramos meritória a iniciativa de lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.082/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.088/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Fabiano Tolentino,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de utilidade pública  a  Associação Beneficente  São  Francisco  de
Assis de Medeiros, com sede no Município de Medeiros.

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 5.088/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente  São  Francisco  de  Assis  de  Medeiros,  com  sede  no  Município  de
Medeiros,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
beneficente, que tem como escopo a integração de todas as pessoas da comunidade
que tenham necessidade de apoio.

Com  esse  propósito,  a  instituição  busca  defender  os  cidadãos,  associados  e
conveniados; garantir a participação daqueles que não possuem casa, ou que tenham
condições  precárias  de  habitabilidade,  nos  programas  de  política  habitacional;
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contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de jornalismo e radialismo; e
estimular o lazer, a cultura e o bom convívio social.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.088/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.089/2014
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 Pró-Melhoramentos
do Bairro Icaivera, com sede no Município de Contagem.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.089/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente  Pró-Melhoramentos  do  Bairro  Icaivera,  com  sede  no  Município  de
Contagem,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
beneficente,  que tem como escopo trabalhar  pelo  bem-estar  social  e  cultural  dos
moradores,  assim como pelo desenvolvimento da infraestrutura  do  bairro  em que
atua.

Com esse propósito, a instituição busca proporcionar melhores condições de vida à
comunidade a partir  da colaboração com outras entidades e com a população em
geral.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.089/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de maio de 2014.
Bosco, 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  Conselho  Municipal  da  Pessoa  com  Deficiência,  a

Associação de Surdos, a Apae, a Associação Valadarense de Assistência e Defesa
dos  Direitos  do  Excepcional,  a  Associação dos  Deficientes  Visuais  e  Amigos  e  o
Centro  Municipal  de  Referência  em  Educação  Especial  Inclusiva,  todos  de
Governador  Valadares,  pela  produção  do  calendário  de  2014  com  fotografias  de
pessoas com deficiência (Requerimento nº 7.431/2014, da deputada Liza Prado);

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 os problemas causados pelo
projeto Minas-Rio e a insatisfação dos atingidos (Requerimento nº  7.510/2014,  do
deputado Rogério Correia);

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 (Requerimento nº 7.570/2014, do deputado Jayro Lessa);

de  aplauso  à  Samarco  Mineradora  pela  inauguração  da  quarta  unidade  de
pelotização (Requerimento nº 7.581/2014, do deputado Sávio Souza Cruz);

de congratulações com a comunidade de São Vicente de Minas pelo aniversário
desse município (Requerimento nº 7.608/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Juatuba pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 7.609/2014, do deputado Ivair Nogueira);
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de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itambacuri  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 7.610/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Carvalhópolis  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 7.611/2014, do deputado Ivair Nogueira);

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 (Requerimento nº 7.646/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com o Sr. Olavo Machado Júnior, presidente da Federação das
Indústrias de Minas Gerais, pelo transcurso do Dia da Indústria, comemorado em 25
de maio (Requerimento nº 7.652/2014, do deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a comunidade de Pedralva pelos 132 anos desse município
(Requerimento nº 7.720/2014, do deputado Fábio Cherem);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Cambuquira  pelos  103  anos  desse
município (Requerimento nº 7.721/2014, do deputado Fábio Cherem);

de congratulações com a comunidade de Cristina pelos 240 anos desse município
(Requerimento nº 7.722/2014, do deputado Fábio Cherem);

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
(Requerimento nº 7.725/2014, da deputada Liza Prado);

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 (Requerimento nº 7.741/2014, do deputado Sargento
Rodrigues);

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 (Requerimento nº 7.742/2014, do deputado Sargento
Rodrigues);

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
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mulher,  roubar  uma  arma  de  um  tenente  da  PMMG  e  balear  um  homem
(Requerimento nº 7.743/2014, do deputado Sargento Rodrigues).

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 (Requerimento nº 7.744/2014, do
deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 7.747/2014, do deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com a Cervejaria Wäls por ter  sido a primeira do País a ser
premiada  no  festival  World  Beer  Cup,  nos  Estados  Unidos  (Requerimento  nº
7.748/2014, do deputado Gustavo Valadares);

de aplauso ao Hospital Bom Samaritano, de Governador Valadares, pelos 14 anos
de sua fundação (Requerimento nº 7.756/2014, do deputado Jayro Lessa);

de apoio ao governador do Estado pela recondução do Sr. Rodrigo Xavier da Silva
ao cargo de ouvidor de polícia do Estado (Requerimento nº 7.853/2014, da Comissão
de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2014

ATAS
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/4/2014
Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os deputados André Quintão,

João Leite (substituindo o deputado Fabiano Tolentino, por indicação da liderança do
BTR) e Paulo Guedes (substituindo a deputada Maria Tereza Lara, por indicação da
liderança do MSC), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o presidente,  deputado André Quintão,  declara aberta a  reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do deputado João Leite,  dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições  da  comissão.  Passa-se à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que
compreende a  discussão e  a  votação de proposições  da  comissão.  Submetido  a
votação, é aprovado o Requerimento nº 9.700/2014, do deputado André Quintão, em
que solicita seja realizada audiência pública para discutir a efetivação da Lei Federal
nº 12.317, de 2010, que dispõe sobre a jornada de trabalho do assistente social nos
órgãos públicos estaduais. 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 maio de 2014.
André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara - Luzia Ferreira.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/5/2014

Às  9h9min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Durval  Ângelo,
Rômulo Viegas e Sebastião Costa, membros da supracitada comissão. Está presente
também  o  deputado  Arlen  Santiago.  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
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presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater o Programa de
Intervenção em Vilas e Favelas de Belo Horizonte - Vila Viva -, especialmente no que
se refere  a  violações de direitos  humanos,  a  remoção de moradores  e  à  grande
quantidade de entulhos deixados nas obras. A seguir,  comunica o recebimento de
ofícios da Sra. Adrienne Lage de Resende, procuradora-chefe da Procuradoria do
Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente, informando que, em resposta ao Ofício nº
59/2014/SGM, foi enviado expediente ao Instituto Estadual de Florestas para obter
informações;  e dos Srs.  Joaquim Herculano Rodrigues,  presidente do Tribunal  de
Justiça, informando que a matéria relativa às demandas da Comissão de Moradores
do  Córrego  Ferrugem  não  comporta  disciplinamento  administrativo  por  parte  da
presidência dessa corte; e Sérgio de Castro Moreira dos Santos, promotor de justiça,
informando  que  a  Curadoria  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  está  afeta  à  5ª
Promotoria da Comarca de Ponte Nova e que encaminhou a esse órgão o convite
para  a  reunião  da  comissão  em  Ponte  Nova,  em  30/4/2014;  e  da  seguinte
correspondência,  publicada no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre
parênteses:  ofícios  do  Sr.  Paulo  Cesar  Vicente  de  Lima,  promotor  de  justiça
(17/4/2014); da Sra. Andréa Cristina de Miranda Costa, juíza auxiliar da Corregedoria
do Poder Judiciário, e do Sr. Ildo Wilson Grüdtner, secretário de Energia Elétrica do
Ministério  de  Minas  e  Energia  (23/4/2014);  das  Sras.  Maria  Coeli  Simões  Pires,
secretária de Casa Civil, e Elizabeth Cristina Gosling Stehling, coordenadora distrital
de Saúde Indígena do Ministério da Saúde em Minas Gerais e no Espírito Santo; e
dos  Srs.  Pablo  Coutinho  Barreto,  procurador-chefe  da  República,  e  José  Amilcar
Machado,  corregedor  regional  (substituto)  da  Justiça  Federal  da  1ª  Região
(1º/5/2014). O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 5.123/2014, em
turno único, para cuja relatoria designou o deputado Sebastião Costa. A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Raquel Portugal
Nunes,  assessora  jurídica,  representando  o  procurador  regional  dos  Direitos  do
Cidadão;  e  Cleide  Aparecida  Nepomuceno,  defensora  pública;  e  os  Srs.  Estevão
Ferreira Couto, defensor público federal; Jorge Lucien München Martins, da Diretoria
de  Assuntos  Fundiários  do  Ministério  das  Cidades;  Aderbal  Geraldo  de  Freitas,
coordenador social da Urbel, representando o diretor-presidente dessa companhia;
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Ronald de Oliveira Rocha, sociólogo e membro do Núcleo Nesu; Olavo Antônio de
Souza Lima, engenheiro, e Antônio Eduardo Silva Nicácio, coordenador de Projetos
do Programa Polos de Cidadania, da UFMG, que são convidados a tomar assento à
mesa.  O  presidente,  na  condição  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários
da reunião.  Passa-se à 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  4.756/2013.  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 9.863/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  melhorias  nas  condições  de  trabalho  dos
profissionais de enfermagem;

nº 9.865/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.769/2013,  que  cria  o
Conselho  Estadual  da  Cidadania  de  Lésbicas,  Gays,  Bissexuais,  Travestis  e
Transexuais - CEC LGBT;

nº 9.867/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, denúncia de formação de cartel na prestação de
serviços funerários em Contagem;

nº 9.868/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada visita ao
Centro de Referência em Direitos Humanos de Betim;

nº 9.869/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
presidente desta Casa pedido de providências para a agilização da tramitação do
Projeto de Lei nº 4.427/2013, que dispõe sobre a organização e as atribuições do
Conselho Estadual de Saúde;

nº 9.870/2014, dos deputados Durval Ângelo e Cabo Júlio, em que solicitam sejam
encaminhados à Corregedoria da PMMG e à Promotoria de Justiça da Comarca de
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Ponte  Nova  pedido  de  providências  para  a  apuração de denúncias  de  abuso de
autoridade e de intimidação contra o jornalista José Geraldo Freitas, apresentadas na
11ª Reunião Extraordinária da comissão; e a gravação do diálogo desse jornalista
com o Maj. PM Luís Marinho, comandante da 21ª Cia. de Polícia Militar;

nº 9.871/2014, dos deputados Durval Ângelo e Cabo Júlio, em que solicitam sejam
encaminhados à Corregedoria da PMMG pedido de providências para a apuração de
irregularidades que teriam ocorrido na prisão dos jornalistas Edney Moura Cardoso,
José  Geraldo  Freitas  e  Gerson  Freitas  e  de  denúncias  de  abuso  de  autoridade,
perseguição e intimidação contra esses jornalistas, especialmente no que se refere à
vigilância sobre sua vida privada por  parte do setor  de inteligência da PMMG; as
notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária da comissão e os documentos nela
apresentados;

nº 9.872/2014, dos deputados Durval Ângelo e Cabo Júlio, em que solicitam sejam
encaminhados à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a apuração
de denúncias de abuso de autoridade, perseguição e intimidação contra os jornalistas
Edney Moura Cardoso, José Geraldo Freitas e Gerson Freitas; as notas taquigráficas
da 11ª Reunião Extraordinária da comissão e os documentos nela apresentados;

nº  9.874/2014,  do  deputado  Durval  Ângelo  e  do  deputado Cabo Júlio,  em  que
solicitam sejam encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil de Ponte Nova
pedido de providências para a apuração de irregularidades que teriam ocorrido na
prisão dos jornalistas Edney Moura Cardoso, José Geraldo Freitas e Gerson Freitas e
de  denúncias  de  abuso  de  autoridade,  perseguição  e  intimidação  contra  esses
jornalistas; as notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária da comissão e os
documentos nela apresentados;

nº 9.877/2014, dos deputados Durval Ângelo e Cabo Júlio, em que solicitam sejam
encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil  de Ponte Nova, ao Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e de
Apoio Comunitário e à Promotoria de Justiça da Comarca de Ponte Nova pedido de
providências para que se avalie a viabilidade da instauração de inquérito em função
de denúncias de violação do direito de livre expressão, perseguição e intimidação
contra os jornalistas Edney Moura Cardoso, José Geraldo Freitas e Gerson Freitas,
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apresentadas  na  11ª  Reunião  Extraordinária  da  comissão;  as  notas  taquigráficas
dessa reunião e os documentos nela apresentados;

nº 9.879/2014, dos deputados Durval Ângelo e Cabo Júlio, em que solicitam sejam
encaminhados à Coordenação Estadual do Programa de Proteção aos Defensores
dos Direitos Humanos pedido de providências para que se estude a possibilidade da
inclusão dos jornalistas Edney Moura Cardoso, José Geraldo Freitas e Gerson Freitas
nesse programa, em virtude de denúncias de violação do direito de livre expressão,
perseguição e intimidação contra eles, apresentadas na 11ª Reunião Extraordinária
da  comissão;  as  notas  taquigráficas  dessa  reunião  e  os  documentos  nela
apresentados;

nº 9.880/2014, dos deputados Durval Ângelo e Cabo Júlio, em que solicitam sejam
encaminhados ao Comando-Geral da PMMG as notas taquigráficas da 11ª Reunião
Extraordinária da comissão, na qual se debateram denúncias de violação do direito
de livre expressão, perseguição e intimidação contra jornalistas em Ponte Nova; e
pedido de providências com vistas à promoção de reuniões para dirimir conflitos que
ocorrem nesse município, de modo a reaproximar a sociedade dessa corporação;

nº 9.882/2014, dos deputados Durval Ângelo e Cabo Júlio, em que solicitam seja
encaminhado  à  Delegacia  Regional  de  Polícia  Civil  de  Ponte  Nova  pedido  de
providências para a apuração de irregularidades que teriam ocorrido na prisão de
André  Luiz  dos  Santos,  conforme  denúncia  apresentada  por  ele  na  11ª  Reunião
Extraordinária da comissão;

nº 9.883/2014, do deputado Durval Ângelo,  em que solicita seja encaminhado à
Delegacia Regional de Polícia Civil  de Ponte Nova pedido de providências para a
agilização da apuração da morte de Dimas da Silva Neves, ocorrida no Distrito de
Vau-Açu, nesse município;

nº  9.884/2014, do deputado Durval Ângelo,  em que solicita seja encaminhado à
Delegacia Regional de Polícia Civil de Ponte Nova e à Corregedoria da PMMG pedido
de providências para a apuração de irregularidades que teriam ocorrido na prisão de
Luiz César Vieira, nesse município;

nº  9.885/2014, do deputado Durval Ângelo,  em que solicita seja encaminhado à
Delegacia Regional de Polícia Civil de Ponte Nova e à Corregedoria da PMMG pedido



1038
____________________________________________________________________________

de providências para a apuração de denúncia de cobrança irregular para colocação
de placas do Programa Rede de Vizinhos Protegidos nesse município;

nº  9.886/2014,  do  deputado  Durval  Ângelo,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de pesar  pelo  falecimento  de  D.  Tomás Balduíno,  bispo  emérito  de
Goiás,  ocorrido  em  2/5/2014.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/5/2014
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Anselmo José

Domingos (substituindo o deputado Gustavo Perrella, por indicação da liderança do
BAM), Duarte Bechir (substituindo o deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da
liderança  do  BTR)  e  Sebastião  Costa  (substituindo  o  deputado  Braulio  Braz,  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  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 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.
Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  7.786/2014.  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  determina  a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

14/5/2014
Às 9h30min, comparece no clube do ADJ, no Município de Bocaiuva o deputado
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Durval  Ângelo,  membro  da  supracitada  comissão.  Estão  presentes,  também,  os
deputados  Carlos  Pimenta  e  Tadeu Martins  Leite.  Havendo número  regimental,  o
presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina
a debater,  em audiência  pública,  a  situação de famílias  assentadas  pelo  Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra -, no assentamento Hebert de
Souza, mais conhecido como P.A. Betinho, no Distrito de Engenheiro Dolabela, no
Município de Bocaiuva, que estão ameaçadas de perder suas terras em decorrência
de decisão judicial. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
ouvir os Srs. Ricardo Afonso Veloso, prefeito Municipal de Bocaiuva; Romario Sabino
Pires,  presidente  da  Câmara Municipal  de  Bocaiuva;  Danilo  Daniel  Prado Araújo,
superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
Incra; Armando Pereira Nascimento, presidente da Associação dos Credores e Ex-
Funcionários da Industrial Malvina S.A de Bocaiuva; José Maria da Costa, presidente
da Associação dos Produtores do Poço do Bento - Bocaiuva; Edson Cândido da Silva,
líder  comunitário  em  Bocaiuva;  Salomão  Leite  Caldeira,  presidente  do  PMDB  de
Bocaiuva, 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
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, 19 de maio de 2014.
Rogério Correia, presidente.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,
EM 14/5/2014

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,
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em virtude da aprovação de requerimento do deputado Bosco, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
matéria constante na pauta e  discutir  e  votar  proposições da  comissão.  A seguir,
comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  da  Sra  Ana  Lúcia
Almeida Gazzola, secretária de Educação, e do Sr. Evando José Neiva, presidente da
Conspiração  Mineira  pela  Educação,  informando  o  adiamento  da  II  Feira  das
Profissões; e dos alunos do Colégio Tiradentes, manifestando preocupação com os
desdobramentos  da  declaração  de  inconstitucionalidade  da  Lei  Complementar  nº
100/2007,  tendo  em  vista  especialmente  a  condição  dos  professores  dessa
instituição. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 12.635/2011, no 2º
turno, do qual designou como relator o 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, é aprovado
o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 799/2011, na forma do
vencido em 1º turno (relator: deputada Maria Tereza Lara). Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação nominal, é aprovado,
em turno único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 5.045/2014 (relatora: deputada
Maria Tereza Lara), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,
cada um por  sua vez,  são aprovados os Requerimentos nºs  7.761 e 7.797/2014.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto
de  Lei  nº  4.998/2014.  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  9.554/2014,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações  com  o  ex-governador  do  Estado  Antônio  Augusto  Anastasia,  pelo
brilhante desempenho à frente do Governo do Estado de Minas Gerais, em especial
na área da educação. Registra-se o voto em branco da Deputada Maria Tereza Lara;

nº  9.901/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião
conjunta com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no
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Município de três Corações, para debater, em audiência pública, a educação inclusiva
e a situação das escolas estaduais no Estado;

nº  9.902/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião
conjunta com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência para
debater, em audiência pública, as diretrizes de ensino da Escola Estadual Pestalozzi
e da Escola Estadual Francisco Sales;

nº  9.904/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião
conjunta com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com a
presença  de  convidados,  para  apresentar  e  divulgar  o  Sistema  de  Sinalização
Eletrônica entre Passageiros com Deficiência e Meios de Transporte - DPS2000;

nº 9.905/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita  seja formulado
voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Wagner  Alexandre  de  Oliveira,  diretor  da
Superintendência de Ensino de Itajubá, pela eficiência de seu desempenho à frente
dessa superintendência;

nº 9.947/2014, da deputada Maria Tereza Lara e dos deputados Duarte Bechir e
Bosco,  em que solicitam seja encaminhado à  Secretaria  de Estado de Educação
pedido de providências para que os alunos do 3º ano do Colégio Tiradentes de Belo
Horizonte,  prestes  a  participar  do  Enem  2014,  não  sejam  prejudicados  pela
declaração  de  inconstitucionalidade  da  Lei  Complementar  nº  100,  de  2007,
notadamente em relação aos professores responsáveis por esses alunos;

nº  9.949/2014,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  convidado  a
participar desta reunião o Sr. Paulo Vítor da Silva;

nº 9.953/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à Secretária de Estado de Educação pedido de informações sobre possíveis prejuízos
aos alunos do Colégio Tiradentes de Belo Horizonte,  em razão da declaração de
inconstitucionalidade  de  dispositivos  da  Lei  Complementar  nº  100,  de  2007,
notadamente no que se refere à dispensa dos professores responsáveis pelo 3º ano
do ensino médio, tendo em vista a realização do Enem 2014.

A Presidência interrompe os trabalhos ordinários para ouvir  o Sr. Paulo Vitor da
Silva,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Três  Pontas,  que  faz  uso  da  palavra,
conforme  consta  em  nota  taquigráfica.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
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presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2014.
Bosco, presidente - Liza Prado.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2014
Às 14h45min,  comparecem na Sala das Comissões as deputadas Maria Tereza

Lara e Luzia Ferreira (substituindo o deputado Fabiano Tolentino, por indicação da
Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado)  e  o  deputado  André  Quintão,
membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento  da  deputada  Luzia  Ferreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião
anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência,  publicada no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre
parênteses: ofícios da Sra. Angela Inácio, chefe do gabinete da ministra da Cultura;
do Sr. Osvaldo Teixeira de Souza Filho, superintendente regional da Conab; da Sra.
Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Educação; do Sr. Cássio Soares, secretário
de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  (12/4/2014);  da  Sra.  Silvana  Nascimento,
subsecretária de Turismo e Esportes; do Sr. Zé Silva, secretário de Agricultura; da
Sra. Renata Vilhena, secretária de Planejamento; da Sra. Maria Coeli Simões Pires,
secretária de Casa Civil; do Sr. Marcello Guilherme Abi-Saber, secretário de Assuntos
Institucionais  de  Belo  Horizonte  (17/5/2014);  da  Sra.  Ana Lúcia  Almeida Gazzola,
secretária de Educação; da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil;
do Sr. Gil Pereira, secretário de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste
de  Minas  Gerais  (23/4/2014);  do  Sr.  Eduardo  Bernis,  secretário  de  Trabalho
(8/5/2014); da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil; do Sr. Hélio
Augusto Martins Rabelo, subsecretário de Trabalho e Emprego; do Sr. André Merlo,
secretário de Agricultura; do Sr. Eduardo Bernis, secretário de Trabalho; da Sra. Clélia
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Brandão  Alvarenga  Craveiro,  secretária  de  Educação  Continuada,  Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (substituta) do Ministério da Educação (10/5/2014). 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 9.973/2014, do deputado André Quintão,  em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  com  relação  à  morte  de
crianças  das  comunidades  indígenas  maxacalis  situadas  nos  Município  de  Santa
Helena de Minas e Bertópolis, devido ao surto do vírus influenza B;

nº 9.974/2014, do deputado André Quintão,  em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Saúde pedido de informações sobre a morte de crianças das
comunidades  indígenas  maxacalis  situadas  nos  Municípios  de  Santa  Helena  de
Minas e Bertópolis, devido ao surto do vírus influenza B;

nº 9.975/2014, do deputado André Quintão,  em que solicita seja encaminhado à
Secretaria Nacional de Saúde Indígena pedido de providências com relação à morte
de crianças das comunidades indígenas maxacalis situadas nos Municípios de Santa
Helena de Minas e Bertópolis, devido ao surto do vírus influenza B;

nº 9.976/2014, do deputado André Quintão,  em que solicita seja encaminhado à
Fundação Nacional do Índio - Funai - pedido de providências com relação à morte de
crianças das comunidades indígenas maxacalis  situadas nos Municípios de Santa
Helena de Minas e Bertópolis, devido ao surto do vírus influenza B.

A Presidência reitera o requerimento enviado à Sudecap em 31/10/2011, por meio
do ofício SGM nº 2.290/2011, em que solicita providências para que encaminhe a esta
comissão  o  cronograma  das  obras  de  saneamento  e  drenagem  do  Córrego
Marimbondo, situado no Bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2014.
André Quintão, presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.427/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do governador do Estado, “dispõe sobre a
organização e as atribuições do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à
Comissão de  Saúde,  que  opinou por  sua aprovação na forma do  substitutivo  da
comissão precedente com as Emendas nos 1 a 6, 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 sob análise dispõe sobre a organização e as atribuições do Conselho

Estadual  de  Saúde  de  Minas  Gerais  -  CES-MG.  A Mensagem  nº  504/2013,  que
encaminha o projeto, assim justifica sua apresentação: “A Constituição da República
Federativa do Brasil, em seu art. 198, inciso III, prevê a participação da comunidade
nas ações e serviços públicos de saúde. No cumprimento da norma constitucional, a
participação da comunidade no Conselho Estadual de Saúde torna-se relevante, pois
compete a este órgão atuar na formulação da estratégia e no controle da execução
da Política Estadual de Saúde, nos aspectos econômicos e financeiros, bem como na
fixação das diretrizes determinantes e condicionantes da política de saúde, e cujas
decisões são homologáveis pelo Gestor do Sistema Único de Saúde no Estado.

Neste sentido, a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional
de Saúde, em consonância com a Lei federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990,
estabelece que a instituição dos Conselhos de Saúde, no âmbito de cada ente da
Federação, seja feita por lei específica, observadas as normas gerais nacionais”. Isto
posto, o projeto de lei em análise visa cumprir as determinações constitucionais e
legais sobre o tema, aprimorando, portanto, o processo de gestão democrática da
saúde pública no Estado de Minas Gerais.
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O art. 1º do projeto de lei conceitua o CES-MG, enquanto o art. 2º dispõe sobre
suas  competências,  observando  sua  missão  de  deliberação,  fiscalização,
acompanhamento e monitoramento das políticas públicas de saúde. Já os arts. 3º a
5º  versam  sobre  a  organização  administrativa  do  conselho,  a  exemplo  de  sua
composição  por  52  membros  titulares,  da  nomeação  e  da  indicação  destes  pelo
secretário de Estado de Saúde, assim como da direção administrativa do CES-MG e
da composição da mesa diretora. O art. 6º do projeto dispõe sobre a participação não
remunerada dos membros do conselho e dos eventuais convidados, enquanto o art.
7º considera como colaboradoras do CES-MG as universidades,  as fundações de
pesquisa e ensino e as outras entidades representativas de profissionais e usuários
dos  serviços  de  saúde.  Os  arts.  8º  a  10º  tratam  da  estrutura  organizacional  do
conselho,  e,  por  fim,  o  art.  11  estabelece  que  as  demais  normas  acerca  da
composição,  da organização e da atribuição do CES-MG serão estabelecidas por
decreto.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-
constitucional,  destacando que o Estado possui  a prerrogativa de legislar  sobre a
matéria, uma vez que se trata do tema da proteção e defesa da saúde. Além disso, a
iniciativa por parte do chefe do Poder Executivo encontra respaldo nos termos do art.
66,  III,  “e”,  da  Constituição  do  Estado.  No  entanto,  para  aprimorar  a  técnica
legislativa,  a  comissão apresentou o Substitutivo  nº  1,  que também promoveu as
seguintes  modificações:  acréscimo no art.  2º  dos incisos VI  e XI  a XIV contendo
atribuições  importantes  do  CES-MG já  prescritas  na  diretriz  5ª  da  Resolução  do
Conselho Nacional  de Saúde nº  453,  de 2012;  alteração do inciso VII  do art.  2º,
ampliando o âmbito de fiscalização do conselho, uma vez que cabe a este fiscalizar
todos  os  recursos  financeiros  do  SUS,  e  não  apenas  os  depositados  em  conta
especial do Fundo Estadual de Saúde; acréscimo de parágrafo ao art. 3º dispondo
que o secretário  de Estado de Saúde é membro nato do conselho; acréscimo de
parágrafo ao art. 5º estabelecendo que o presidente do conselho será escolhido entre
os  membros  que  integrem  a  mesa  diretora;  retirada  do  art.  11,  que  exige
regulamentação  de  competência  do  Poder  Executivo  para  dispor  de  maneira
específica sobre a composição, a organização e a atribuição do CES-MG, visto que
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isso  fere  o  princípio  da  separação  dos  Poderes  e  a  autonomia  do  Executivo  no
tocante à organização de suas estruturas.

A Comissão de Saúde, em sua análise, considerou a proposição meritória, mas, em
audiência pública realizada com a participação de representantes de entidades da
área, ficou clara a necessidade de aprimorar o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça. Uma das sugestões acolhidas na audiência foi a
redução (de nove para oito) do número de componentes da mesa diretora do CES-
MG, a fim de reproduzir a paridade estabelecida para o Plenário do conselho. Outra
alteração proposta foi a de que o presidente do conselho seja escolhido, em Plenário,
entre  os  membros  que  integram  a  Mesa  Diretora.  O  §  2º  do  art.  6º  também foi
modificado, retirando-se o termo “eventual” nos deslocamentos dos conselheiros, haja
vista  que,  em  um  estado  de  grandes  proporções,  o  exercício  da  função  de
conselheiro  requer  deslocamentos  constantes.  Uma  alteração  incorporada  por
sugestão do relator do projeto na Comissão de Saúde foi a indicação das entidades e
órgãos que comporão o CES-MG, de modo que a escolha da composição seja mais
democrática.

No que tange ao aspecto financeiro e orçamentário, que compete a esta comissão
analisar,  cabe destacar que o projeto em análise não cria despesas ao erário. Os
membros do CES-MG, assim como seus convidados, não podem ser remunerados,
conforme  dispõe  o  art.  6º  do  projeto  em  comento.  As  eventuais  despesas  com
deslocamento,  hospedagem  e  alimentação  dos  membros  serão  custeadas  pela
Secretaria de Estado de Saúde - SES-MG -, nos termos do Decreto nº 45.618, de 9
de junho de 2011, ficando a assunção dos custos condicionados à disponibilidade de
cotas orçamentárias e financeiras. Além disso, a SES-MG deverá disponibilizar  as
condições de infraestrutura e os recursos humanos para as atividades operacionais
do conselho, observada a previsão orçamentária anual dessa secretaria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.427/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com
as Emendas nos 1 a 6, apresentadas pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2014.
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Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Romel Anízio - Duarte Bechir.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.587/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas os imóveis
que especifica.

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

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à
possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,
combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei sob análise tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Couto de Magalhães de Minas dois imóveis situados na Rua Sebastião
Gonçalves, nesse município, registrados sob os nºs 21.854 e 21.855, a fls. 292 do
Livro 3-X, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantina, com áreas,
respectivamente, de 1.500m² e 900m².

Visando atender ao interesse público, que deve nortear as ações da administração
pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  determina  que  o  bem  será
destinado à construção da sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e de
espaço para reuniões e atividades de promoção social e econômica da população
quilombola.  Além  disso,  o  art.  2º  do  projeto  prevê  a  reversão  dos  imóveis  ao
patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem  público  é  exigência  da  Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui  normas gerais de direito financeiro para a
elaboração e  o  controle  dos  orçamentos  e  balanços  da  União,  dos  estados,  dos
municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que
a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode
ser  realizada  com  a  referida  autorização.  Assim  sendo,  a  proposição em análise
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atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos

Cabe ressaltar que o projeto, por tratar de alienação de bem público na modalidade
de doação, não acarreta despesas para o erário e não gera repercussão na execução
da lei orçamentária do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.587/2013, no

1º turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Romel Anízio, relator - Lafayette de Andrada - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.868/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe aumenta prazo

para que donatário de imóvel dê a ele a destinação prevista em lei.
A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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
A Lei nº 19.451, de 11/1/2011, autoriza o Instituto Estadual de Florestas - IEF - a

doar  ao  Município  de  Pará  de  Minas  imóvel  para  implantação  de  unidade  de
conservação integrante de grupo de proteção integral e concede prazo de dois anos
para  que  o  donatário  comprove  tal  destinação.  O  município  alega  que,  devido  à
complexidade dos estudos técnicos e da consulta pública exigidos pela Lei Federal nº
9.985, de 2000, esse tempo não foi suficiente para efetivar a implantação da unidade
de conservação. Assim, o projeto apresentado visa a corrigir para mais dez anos o
prazo para ser dada a devida destinação ao imóvel.

Consultado pela relatoria, o autor do projeto esclareceu que o prazo pretendido é de
mais dez anos, estando incorreto o texto da justificativa, que registrava sete anos.
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O  IEF,  proprietário  do  imóvel  e  órgão  estadual  responsável  pela  implantação,
gestão e manutenção das unidades de conservação, manifestou-se favoravelmente à
manutenção da doação do imóvel a esse município.

A concessão  de  novo prazo  para  que  o  donatário  dê  a  destinação  prevista  ao
imóvel não enseja redução do patrimônio do Estado para além daquela já prevista na
Lei nº 19.451, nem altera o fato de o imóvel permanecer como patrimônio público,
apenas transferido da esfera estadual para a municipal.

A  repercussão  financeira  para  o  Estado  é  positiva,  pois  a  área  continuará
ambientalmente protegida e o IEF deixará de ser o responsável pela implantação e
manutenção  da  unidade  de  conservação,  reduzindo,  portanto,  a  necessidade  de
investimentos do tesouro estadual.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.868/2014, no 1º turno, na forma

original.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Duarte Bechir, relator - Lafayette de Andrada - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.996/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, a proposição em epígrafe “autoriza

o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a transferir recursos para o custeio
de despesas do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma
forma original.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos
financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.
102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame tem por objetivo autorizar a transferência, pelo Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG -, de recursos para o custeio de despesas
do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil.
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Conforme  disposto  nos  arts.  1º  e  2º  do  projeto,  o  valor  a  ser  transferido
corresponderá a uma anuidade, estando a transferência condicionada à celebração
de  convênio  específico  e  ao  atendimento  às  normas  legais  que incidem sobre  a
matéria.

O art. 3º prevê a convalidação dos “pagamentos realizados pelo Tribunal de Justiça
de Minas Gerais  em favor  do  Colégio de Presidentes  de  Tribunais  de Justiça  do
Brasil,  a título de anualidade,  no período compreendido entre os  anos de 2007 e
2012”.

O presidente do TJMG, por meio do Ofício nº 15/2014, informou que a proposição
visa “criar as condições legais para realização dos repasses”.

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 e opinou por sua aprovação na forma original.

Sobre o montante a ser transferido, a comissão salientou que “de acordo com a
Resolução  nº  01/2003,  do  Colégio  de  Presidentes,  'os  Tribunais  de  Justiça
contribuirão  com  uma  quantia  anual  para  custeio  das  despesas  do  Colégio  de
Presidentes, principalmente de sua Comissão Executiva' (art. 1º)”. A contribuição foi
fixada pela Resolução nº 01/2003 em R$12.000,00.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  ao  exame  da
repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  temos  a  informar  que
transferências de recursos públicos para outras esferas de governo, seus órgãos ou
entidades, ou para entidades do setor privado estão condicionadas à observância de
dispositivos legais que regem a matéria.

Nesse sentido,  o  art.  12  da  Lei  nº  4.320,  de  1964,  classifica  as  transferências
financeiras em correntes e de capital. As transferências de capital são “dotações para
investimentos  ou  inversões  financeiras  que  outras  pessoas  de  direito  público  ou
privado devam realizar,  independentemente de contraprestação direta em bens ou
serviços”, constituindo-se em auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente
da lei de orçamento ou de lei anterior.

Por sua vez, as transferências correntes são “dotações para despesas às quais não
corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições
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e subvenções destinadas a atender à manifestação de outras entidades de direito
público ou privado”.

Com  base  no  disposto  no  artigo  em  referência,  percebe-se  que  o  termo
“transferências”  compreende  subvenções,  auxílios  e  contribuições,  sendo  as
contribuições  destinadas  à  realização  de  despesas  correntes  ou  de  capital,  as
subvenções destinadas, exclusivamente, às despesas de custeio, e os auxílios, às
despesas de capital.

Quanto  aos  requisitos  legais  pertinentes  a  transferências  de  recursos  para
entidades privadas, os arts. 4º, I, “f”, e 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de
2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, estabelecem que as transferências de
recurso  financeiro  para  entidades  públicas  e  privadas,  além  de  atenderem  às
condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, deverão ser autorizadas
por lei específica e estar previstas no orçamento ou em seus créditos adicionais.

Ao  seu  turno,  a  Lei  nº  20.845,  de  2013,  que  estabelece  as  diretrizes  para  a
elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2014 - LDO -, dispõe,
em seu art. 25, que “a celebração de convênio, termo de parceria, acordo, ajuste ou
instrumento congênere para transferência de recursos a pessoas físicas ou jurídicas e
sua  programação  na  lei  orçamentária  estão  condicionadas  ao  cumprimento  dos
dispositivos  legais  em  vigor”.  Estabelece  também  que  os  beneficiados  pelas
transferências ficam submetidos à fiscalização dos órgãos de controle do Estado.

Em seu art. 38, a LDO veda a destinação de recursos para atender, entre outras, a
despesas  com  sindicato,  associação  ou  clube  de  servidores  públicos,  salvo  as
destinações que tenham sido objeto de autorização legal e as dirigidas a creches e
escolas de atendimento pré-escolar.

Pela análise da proposição em tela, verifica-se que a transferência de recursos ao
Colégio  de  Presidentes  de  Tribunais  de  Justiça  do  Brasil  está  expressamente
condicionada ao cumprimento dos dispositivos legais citados.

Verifica-se, também, que ambos vão ao encontro do entendimento do Tribunal de
Constas do Estado de Minas Gerais - TCEMG -, que, em consulta formulada pelo
presidente do TJMG (Processo nº 896.576), afirmou que “é possível a transferência
de recursos, a título de custeio de despesas, a entidades formadas pela associação
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de órgãos  públicos de envergadura  constitucional,  mediante  convênio,  desde que
autorizada por lei específica, prevista na Lei Orçamentária Anual e em observância às
condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme previsto na Lei
4.320/1964, art. 4º e na Lei Complementar 101/2000, art. 4º, I, 'f' e art. 26”.

Por  oportuno,  vale  lembrar  que  a  celebração  de  acordos  de  vontade  pela
administração pública, como é o caso do convênio a ser firmado pelo TJMG, deve
respeitar o disposto na Súmula nº 23 do TCEMG, a seguir transcrita:

SÚMULA Nº 23: A indicação da dotação orçamentária, que irá comportar os gastos
públicos  decorrentes  da  execução  de  convênios,  contratos,  acordos  ou  ajustes
firmados pelo Estado, é exigência legal que não pode ser desprezada, eis que visa a
demonstrar  e promover,  respectivamente,  a  existência  e  a  reserva  de  recursos  e
acompanhar  a  execução  do  plano  plurianual,  o  cumprimento  das  diretrizes
orçamentárias, bem como do respectivo orçamento.(alterada no “MG” de 08/07/97 -
pág. 22 - mantida no “MG” de 26/11/08 - pág. 72 - mantida no D.O.C. de 05/05/11 -
pág. 08 - mantida no D.O.C. de 07/04/14 - pág. 04)

Sendo assim, não há óbice ao prosseguimento, nesta Casa, do projeto sob análise.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.996/2014, em 1º
turno, na forma original.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Romel Anízio - Lafayette de Andrada - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.158/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 650/2014, o governador do Estado a proposição

em epígrafe, que visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Piranga o
imóvel que especifica.

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

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua
competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do
Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto  de  Lei  nº  5.158/2014  visa  a  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município  de  Piranga  imóvel  com  área  de  3.600m²,  situado  na  comunidade  de
Cunhas,  nesse município,  e registrado sob o nº  1.554,  à fls.  60 do  Livro  2-F,  no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piranga.

Em sua avaliação, a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que, para a
transferência de domínio de patrimônio do Estado, é necessário observar o art. 18 da
Constituição Mineira, que exige autorização legislativa para a alienação, ainda que na
forma de doação para outro ente federativo, e ainda o art. 17 da Lei Federal nº 8.666,
de 1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República e
institui normas para licitações e contratos da administração pública, que exige, além
da  referida  autorização,  a  subordinação do contrato  ao  atendimento  do  interesse
público.

A proposição atende a esse propósito no parágrafo único do art. 1º, ao prever a
utilização do bem para instalação de escola municipal, a fim de atender à demanda
educacional da comunidade local.

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 se tornará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário não
houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe que o Município de Piranga
deverá encaminhar  à Secretaria  de Estado de Planejamento e  Gestão -  Seplag -
documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel,  conforme  estabelecido  na
autorização.

O  autor  apensou  ao  processo  laudo  de  avaliação  dos  imóveis,  datado  de
10/12/2013 e apresentado pela Seplag, que, obedecendo a dispositivos técnicos da
ABNT e por  meio de pesquisa  mercadológica,  apurou ser  o valor  total  do  imóvel
R$146.108,18.

A proposição em exame atende aos preceitos legais que versam sobre a alienação
de bens públicos e não acarreta despesas para o erário.
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Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.158/2014, no 1º turno, na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Romel Anízio - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.159/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 651/2014, o governador do Estado enviou a esta

Casa  a  proposição  em  epígrafe,  que  visa  autorizar  a  Fundação  Rural  Mineira  -
Ruralminas -  a alienar,  por meio de venda, ao Município de Chapada Gaúcha os
imóveis 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.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua
competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 201, Vii, “d”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O  projeto  sob  análise  tem  por  objetivo  autorizar  a  Ruralminas  a  alienar,  na

modalidade venda, ao Município de Chapada Gaúcha, 80 lotes urbanos com área
total  de  32.965m²,  situados  nas  Quadras  75-C,  75-E,  75-F,  77-A e  77-B,  nesse
município, registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos. A
relação dos imóveis é apresentada no anexo da lei, no qual se discriminam a área, a
matrícula e a localização de cada lote.

Conforme esclarece a Comissão de Constituição e Justiça, “os bens públicos estão
sujeitos ao regime jurídico especial e, em decorrência disso, são prestigiados pelas
cláusula de inalienabilidade, o que impede sua transferência a terceiros. Contudo, a
administração pública pode realizar operações envolvendo bens de seu patrimônio
sem ferir essa cláusula, desde que obedeça aos requisitos presentes no ordenamento
jurídico”. Além disso, “o art. 18 da Constituição Mineira exige, para a alienação de
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bens públicos, autorização legislativa e avaliação prévia, além de licitação, salvo nos
casos de doação e permuta. Ressalte-se que o § 5º desse dispositivo estende essas
exigências às autarquias e fundações públicas.”

Em função desse exigência, o autor da proposição fez apensar ao processo laudo
de  avaliação  dos  imóveis,  datado  de  9/10/2013  e  elaborado  por  equipe  técnica
especializada da Ruralminas, mediante pesquisa mercadológica. Nesse documento,
declara-se como valor venal dos imóveis o montante de R$824.125,00.

No  âmbito  infraconstitucional,  temos  a  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que
estabelece normas gerais de licitação e contratos da administração pública, cujo art.
17  reforça,  para  órgãos  da  administração  direta  e  entidades  autárquicas  e
fundacionais, a necessidade de autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na
modalidade  de  concorrência,  dispensado  este  último  requisito,  de  acordo  com  a
alínea “e” do inciso I, no caso de venda a outro órgão ou entidade da administração
pública,  de  qualquer  esfera  de  governo.  Ademais,  essa  mesma  lei  subordina  a
transferência de patrimônio  público  à existência  de interesse público devidamente
justificado.

A esse respeito, o governador esclarece, em sua justificação, que os imóveis serão
utilizados  para  a  construção  de  casas  populares,  visando  minimizar  o  déficit  de
moradias no município.

O  §  2º  do  art.  2º  do  substitutivo  determina  que  os  recursos  provenientes  da
alienação dos imóveis  serão destinados ao atendimento  dos fins  institucionais  da
Ruralminas, observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal nº 101 de
2000.

Esse dispositivo veda a aplicação da receita de capital derivada da alienação de
bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa
corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio
dos servidores públicos. Assim, o procedimento contábil automático será creditar os
recursos  provenientes  da  referida  venda  na  conta  de  alienação  de  bens,
classificando-os como receita de capital.

Infere-se,  pois,  que  a  proposição  em  exame  atende  aos  preceitos  legais  que
versam sobre a alienação de bens públicos e não acarreta despesas para o erário.
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De  resto,  cabe  ressaltar  que  o  substitutivo  apresentado  não  altera  o  teor  da
proposição e tem por finalidade tão só adequá-la à técnica legislativa, razão pela qual
estamos de acordo com o seu acato.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.159/2014, no

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

Sala das Comissões, 19 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Romel Anízio, relator - Lafayette de Andrada - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.738/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem nº 576/2013, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a
prestar contragarantia à União em operação de crédito com a agência oficial alemã
Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW”.

Aprovada no 1º turno na forma original,  retorna a matéria 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
A proposição sob análise autoriza  o  Poder  Executivo a  prestar  contragarantia  à

União, de modo a viabilizar, por parte desta, a prestação de garantias na operação de
crédito a ser celebrada entre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa
-  e  a  agência  oficial  alemã  Kreditanstalt  für  Wiederaufbau  -  KfW  -  até  o  valor
equivalente a € 30.000.000,00,  com os respectivos encargos vigentes à época da
contratação.

A contragarantia será composta pelas receitas geradas pelos seguintes impostos:
transmissão  causa  mortis e  doação  de  quaisquer  bens  ou  direitos;  operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual  e  intermunicipal  e  de  comunicação;  e  propriedade  de  veículos
automotores,  além  dos  recursos  previstos  nos  arts.  157  e  159,  I,  "a",  e  Il  da



1057
____________________________________________________________________________

Constituição da República.  Tais  contragarantias  encontram respaldo no  art.  47  da
Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, que permite a vinculação das receitas
supracitadas.

Conforme manifestação desta comissão no 1º  turno,  a Lei  de Responsabilidade
Fiscal - LRF -, em seu art. 32, determina que o Ministério da Fazenda verifique o
cumprimento dos limites e das condições fixados pelo Senado Federal  relativos à
realização de operações de crédito de cada ente da Federação,  inclusive  as  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 das 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.

Por ser a Copasa uma empresa de capital aberto controlada pelo Estado, o pleito é
feito diretamente ao Ministério da Fazenda sem a intervenção do Poder Executivo.

Os limites e as condições fixados pelo Senado Federal pertinentes ao projeto em
tela constam na citada Resolução nº 43, de 2001, que dispõe sobre as operações de
crédito interno e externo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive
concessão  de  garantias,  seus  limites  e  condições  de  autorização.  Seu  art.  9º
estabelece que o saldo global das garantias concedidas pelos estados, pelo Distrito
Federal e pelos municípios não poderá exceder 22% da Receita Corrente Líquida -
RCL. Segundo o Relatório de Gestão Fiscal - RGF - referente ao 2º quadrimestre de
2013, elaborado pela Secretaria de Estado de Fazenda, o percentual  do total das
garantias sobre a RCL encontra-se em 1,77%, inferior,  portanto, ao limite imposto
pelo Senado Federal.
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Por  fim,  quanto  à  exigência  do  §  1º  do  art.  40  da  LRF,  a  proposição  em  tela
estabelece  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  deverá  celebrar  contrato  de
contragarantia com a Copasa.

Conclusão
Em face do exposto,  somos pela aprovação,  em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº

4.738/2013 na forma original.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Romel Anízio - Lafayette de Andrada - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 2º 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”.

Aprovada em 1º turno na forma original, a proposição retorna 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
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.

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. Segundo mensagem do governador que
acompanha o projeto, as alterações propostas objetivam precipuamente acrescentar
o  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  -  BID  -  como  possível  agente
financiador e alterar a denominação do programa no qual serão aplicados os recursos
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de  Programa Minas  Investe  para  Programa de  Infraestrutura  Logística  de  Minas
Gerais, promovendo alterações na ementa da lei e em seu art. 1º.

Sob o ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo da análise desta comissão,
o projeto de lei em tela não cria despesas para o erário. No que tange aos aspectos
legais que as operações de crédito devem respeitar, quais sejam aqueles constantes
na Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - e nas
Resoluções nº 40 e nº 43, de 2001, ambas do Senado Federal, frisamos que já foram
atendidos quando da aprovação da Lei nº 20.756, de 2013, a qual o projeto em pauta
visa a alterar.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.075/2014, no

2º turno, na forma original.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Romel Anízio - Lafayette de Andrada - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.076/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder

Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  com  o  Banco  Interamericano  de
Desenvolvimento - BID - e dá outras providências”.

Aprovado no 1° turno com a Emenda nº 1, vem agora o projeto a esta comissão a
fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
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 inovadoras em empresas, em
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projetos de desenvolvimento empresarial e empreendedorismo de alto impacto, na
implantação  ou  aprimoramento  de  centros  técnicos,  tecnológicos  e  de  apoio  à
inovação e como suporte a investimentos para atualização dos meios de produção.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão, destacamos
que a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF -, estabelece condições e exigências, em seus arts. 32 e 40, para a concessão
de garantias e contragarantias. Além disso, as Resoluções nºs 40 e 43, de 2001, do
Senado Federal dispõem, respectivamente, sobre os limites globais para o montante
da  dívida  pública  e  sobre  as  operações  de  crédito  internas  e  externas,  inclusive
concessão de garantias, seus limites e condições de autorização. Cabe destacar que
o projeto de lei em análise atende a todas as mencionadas exigências normativas e
legais, não havendo óbice à sua aprovação.

Ressaltamos ainda que os recursos provenientes da operação de crédito pretendida
deverão ser consignados como receita orçamentária do Estado, em atendimento 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 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.

Além  disso,  não  obstante  a  aprovação  da  matéria  neste  Parlamento,  o  Estado
deverá encaminhar ao Ministério da Fazenda pedido de autorização para a realização
da operação de crédito, conforme dispõe o inciso II do art. 21 da Resolução n° 43, de
2001, do Senado Federal.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.076/2014 no 2°

turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Romel Anízio - Lafayette de Andrada - Duarte Bechir.

PROJETO DE LEI N° 5.076/2014
(Redação do Vencido)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  com  o  Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID - e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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 em atividades e projetos do Estado, especialmente em ações
estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, relacionadas 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:

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

empresas;
III - projetos de desenvolvimento empresarial e empreendedorismo de alto impacto;
IV - suporte a 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.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2014

ATAS
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
13/5/2014

Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento Rodrigues, Cabo Júlio  e Lafayette de Andrada, membros da supracitada
comissão. Estão presentes, também, os deputados Durval Ângelo e Célio Moreira.
Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado João Leite,  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 debater as medidas de segurança a serem adotadas por ocasião
da Copa do Mundo no Estado. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião  para  ouvir  as  Sras.  Andrea  Cláudia  Vacchiano,  delegada  de  polícia  e
coordenadora  da  Superintendência  de  Investigação  da  Polícia  Judiciária,
representando o chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; e Marina Lage
Pessoa  da  Costa,  defensora  pública,  representando  a  defensora  pública-geral  do
Estado de Minas Gerais; e os Srs. Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Estado
de Defesa Social; Rui de Almeida Magalhães, juiz de direito da 35ª Vara Cível de Belo
Horizonte, representando o presidente do Tribunal  de Justiça do Estado de Minas
Gerais;  Ten.-Cel.  PM Adriano César Ribeiro Araújo, chefe da Assessoria Militar  do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Cel. PM Antônio Leandro Bettoni da
Silva,  gestor  estratégico  da  PMMG  para  a  Copa  do  Mundo,  representando  o
comandante-geral  da Polícia Militar  do Estado de Minas Gerais;  Ten.-Cel.  Marcus
José Tibúrcio Lima, comandante do Batalhão Copa, representando o comandante-
geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Luciano  Vidal
Ribeiro de Oliveira, delegado de polícia,  representando o chefe da Polícia Civil  do
Estado de Minas  Gerais;  Luiz  Fernando de Souza Cruz,  gerente-geral  de Polícia
Legislativa  da  ALMG;  Robson  Lucas  da  Silva,  corregedor  da  Advocacia-Geral  do
Estado; Maj.  PM Wagner Alan de Mattos, assessor  de Gestão Estratégica para a
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Copa do Mundo da PMMG; Ten.-Cel PM Winton Coelho Costa, chefe da Seção de
Estado Maior  de Planejamento de  Emprego Operacional;  Cel.  PM Ricardo Garcia
Machado, assessor do comandante-geral da PMMG junto à Secretaria de Estado de
Defesa Social, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, como um
dos  autores  do  requerimento  que deu origem ao debate,  faz suas  considerações
iniciais e concede a palavra aos demais autores, deputados Sargento Rodrigues e
Cabo  Júlio.  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, 16 de maio de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Lafayette de Andrada.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/5/2014
Às 11h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adalclever Lopes,

Celinho do Sinttrocel e Sebastião Costa (substituindo o deputado Gustavo Valadares,
por  indicação  da  liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da
supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado
Adalclever  Lopes,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de
requerimento do deputado Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  matéria
constante na pauta. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios  dos  Srs.  Zeno  José  Andrade  Gonçalves,  gerente  de  projetos  do  Dnit,
informando  que  os  projetos  para  a  adequação  da  BR-367  estão  em  análise  na
Superintendência Regional do Dnit, com previsão de aprovação até julho de 2014,
quando está prevista a contratação das obras por  meio de licitação;  Helber  Leite
Lopes,  assessor  parlamentar  do  Gabinete  do  deputado  federal  Aelton  Freitas,
informando o recebimento das notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária, que
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debateu  as  condições  do  trecho  da  BR-367;  Álvaro  Campos  de  Carvalho,
superintendente regional no Estado de Minas Gerais, informando o recebimento das
notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária e encaminhando a cópia da ficha
contratual dos Contratos nºs 315/2013 e 396/2013 e cópia do extrato de termos de
cooperação entre o Dnit e o Exército; das Sras. Elisa Smaneoto, diretora de gestão
interna  da  Presidência  da  República,  informando  o  recebimento  das  notas
taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária, que foram encaminhadas ao Ministério
dos  Transportes;  Lúcia  Helena  Magalhães  Lopes  da  Silva,  diretora  do  Procon
Campinas, encaminhando a esta Casa relatório com o levantamento das reclamações
individuais registradas contra o segmento de empresas aéreas, figurando a empresa
Azul  Linhas  Aéreas  Brasileiras  no  topo  do  ranking das  que  foram  alvo  de
reclamações; do deputado federal Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara
dos Deputados, informando o recebimento das notas taquigráficas da 16ª Reunião
Extraordinária,  que debateu as questões relativas ao  programa “A voz do  Brasil”.
Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do
Legislativo em 10/5/2014: ofícios do vereador Adivar Geraldo Barbosa, presidente da
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Congonhas. 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 4.852/2014 (relator: deputado
Adalclever Lopes) que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,
cada um por  sua vez,  são aprovados os Requerimentos nºs  7.800,  7.801,  7.802,
7.816 e 7.836/2014.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a presidência  agradece a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Célio Moreira - Rogério Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
“MENSAGEM Nº 657/2014*

Belo Horizonte, 15 de maio de 2014.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia projeto de lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para
o exercício de 2015.

Com fundamento no artigo 155 da Constituição do Estado, a proposição estabelece
as metas e as prioridades da Administração Pública Estadual para o próximo ano e,
ainda, fixa normas atinentes à elaboração da lei  orçamentária anual, às propostas
para a alteração da legislação tributária, à administração da dívida e operações de
crédito,  bem  como  estabelece  a  política  de  aplicação  das  agências  financeiras
oficiais.

Em sua formulação, foram contempladas as linhas estratégicas e as diretrizes de
ação governamental  que informaram a revisão do Plano Plurianual  do Estado de
Minas Gerais 2012-2015, exercício de 2014.

O projeto, como de rigor, também guarda estrita observância aos preceitos da Lei
Complementar  Federal  nº  101,  de  4  de  maio  de  2000,  destacando-se  o
estabelecimento de metas fiscais,  a prévia avaliação dos potenciais riscos fiscais,
além da fixação de critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira
e as condições de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada.

Ao  dar  cumprimento  às  prescrições  do  referido  diploma  legal,  o  projeto  de  lei
reafirma o  compromisso com a responsabilidade fiscal,  traduzido  na  intransigente
defesa  do  êxito  obtido  no  equilíbrio  das  contas  públicas,  reconhecidamente
fundamental  para  impulsionar  o  desenvolvimento  de  Minas  Gerais,  cuja  superior
finalidade é a de concretizar o interesse público, e, em consequência, melhorar as
condições de vida e de trabalho de toda a comunidade.

Cabe ressaltar que o projeto de lei foi elaborado em regime de colaboração entre o
Poder Legislativo,  o Poder  Executivo,  o Poder  Judiciário,  o Tribunal  de Contas, o
Ministério  Público  e  a  Defensoria  Pública,  atendendo  ao disposto  no  art.  155  da
Constituição do Estado.

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

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
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Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 5.218/2014

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício
financeiro de 2015 e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art.  1º  -  Ficam  estabelecidas,  em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  155  da
Constituição do Estado e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000,
as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015, que compreendem:

I - as prioridades e metas da administração pública estadual;
II - as diretrizes gerais para o Orçamento;
III  -  as  disposições  sobre  alterações  na  legislação  tributária  e  tributário-

administrativa;
IV - a política de aplicação da agência financeira oficial do Estado de Minas Gerais;
V - as disposições sobre a administração da dívida e as operações de crédito;
VI - as disposições finais.
Parágrafo único - Integram esta Lei o Anexo I, de Metas Fiscais, e o Anexo II, de

Riscos Fiscais.
CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Art. 2º - As prioridades e metas da administração pública estadual para o exercício

de 2015, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do
Estado e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o orçamento
fiscal,  correspondem,  para  o  Poder  Executivo,  às  metas relativas  ao  exercício  de
2015 definidas para os programas estruturadores detalhadas no Plano Plurianual de
Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015  e  suas  revisões  e,  para  o  Ministério
Público,  a Defensoria Pública, o Tribunal  de Contas do Estado de Minas Gerais -
TCEMG  -  e  os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  às  metas  consignadas  nos
respectivos programas finalísticos do mesmo plano.

§  1º  -  Os  orçamentos  serão elaborados  em  consonância  com  as  prioridades  e
metas a que se refere o  caput,  adequadas à revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.
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§ 2º - As prioridades e metas a que se refere o caput terão precedência na alocação
de recursos na lei orçamentária de 2015 e em sua execução, não se constituindo,
todavia, em limite para a programação da despesa.

Art.  3º -  A elaboração do projeto de lei  orçamentária de 2015 e a execução da
respectiva  lei  deverão  considerar  a  obtenção  do  superávit  primário,  conforme
discriminado no Anexo I desta Lei.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 4º - A lei orçamentária para o exercício de 2015, que compreende o Orçamento
Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, será
elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidos na revisão
anual do PPAG 2012-2015 e nesta Lei,  observadas as normas da Lei  Federal  nº
4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 5º - O Orçamento Fiscal compreenderá a programação dos Poderes do Estado,
do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG, bem como de seus fundos,
órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Parágrafo único - Para a execução orçamentária, financeira e contábil, os órgãos e
entidades dos Poderes Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  a  Defensoria
Pública  e  o TCEMG utilizarão o Sistema Integrado de Administração Financeira -
SIAFI-MG - na forma prevista no art. 4º do Decreto nº 35.304, de 30 de dezembro de
1993.

Art. 6º - Os valores das receitas e das despesas contidos na lei orçamentária anual
e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.

Art.  7º  -  As propostas parciais dos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo,
Judiciário  e  Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública  e do  TCEMG
serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -,
por  meio  do  Módulo  de  Elaboração  da  Proposta  Orçamentária  do  Sistema
Orçamentário - Sisor -, até o dia 8 de agosto de 2014, para fins de consolidação do
projeto  de  lei  orçamentária  para  o  exercício  de  2015,  observadas  as disposições
desta Lei.
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Parágrafo único - O Poder Executivo tornará disponíveis para os demais Poderes,
para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o TCEMG, até o dia 4 de
julho de 2014, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2015,
inclusive da receita corrente líquida, bem como as respectivas memórias de cálculo.

Art. 8º - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela
legislação em vigor:

I - demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;
II - demonstrativo da receita corrente líquida;
III  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  manutenção  e  no

desenvolvimento  do  ensino,  para  fins  do  disposto  no  art.  201 da Constituição do
Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde, para
fins do disposto no § 1º do art. 158 da Constituição do Estado;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de
saúde, para fins do disposto na Emenda à Constituição da República nº 29, de 13 de
setembro de 2000;

VI  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  no  amparo  e  fomento  à
pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição do Estado nº 17, de 20 de
dezembro de 1995;

VII - demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2015, acompanhado da
memória de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e
encargos e de quadro detalhado que evidencie, para cada operação de crédito,  a
natureza da dívida, o respectivo credor, o saldo devedor e as respectivas projeções
de pagamento de amortizações e encargos, bem como as taxas de juros pactuadas;

VIII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos investimentos em
obras previstos para 2015, especificados por Município, no qual constará o estágio
em que as obras se encontram;

IX - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no art. 169 da
Constituição da República e na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;

X  -  demonstrativo  da  previsão  de  arrecadação  do  Imposto  sobre  Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
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Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, discriminado por gênero;
XI - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa decorrente

de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio e benefício de natureza financeira,
tributária e creditícia;

XII  -  demonstrativo  da  Receita  Corrente  Ordinária  do  Estado,  desdobrada  em
categorias econômicas, origens, espécies, rubricas, alíneas e subalíneas;

XIII  -  demonstrativo  regionalizado,  em  valores  nominais  e  percentuais,  das
despesas decorrentes de atividades de fomento do Estado, por função orçamentária
e por tipo de receita, referentes aos exercícios de 2013 e 2014 e à previsão para o
exercício de 2015;

XIV - demonstrativo das despesas da Unidade de Gestão Previdenciária Integrada -
Ugeprevi -, instituída pela Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007;

XV  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  educação  básica,  nos
termos do art. 212 da Constituição da República e do art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT - da mesma Constituição, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006;

XVI -  demonstrativo dos recursos a  serem aplicados direta ou indiretamente na
execução  da  política  estadual  de  segurança  alimentar  e  nutricional  sustentável,
conforme o disposto na Lei nº 15.982, de 19 de janeiro de 2006;

XVII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em
ações voltadas para a criança e o adolescente;

XVIII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no desenvolvimento social
dos Municípios classificados nas cinquenta últimas posições no relatório do Índice
Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS -, nos termos do disposto nos arts. 4º e 5º
da Lei nº 14.172, de 15 de janeiro de 2002;

XIX  -  demonstrativo  dos  programas  financiados  com  recursos  da  União,
identificando a receita prevista e a realizada no exercício de 2014 e a receita prevista
para o exercício de 2015;

XX - demonstrativo da receita líquida real, a que se refere a Lei Federal nº 9.496, de
11 de setembro de 1997;

XXI - demonstrativo regionalizado do Orçamento Fiscal, em valores nominais, a ser
aplicado por função.
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§ 1º - Para fins do disposto no inciso V, consideram-se ações e serviços públicos de
saúde aqueles implementados em consonância com o art.  200 da Constituição da
República e com o art. 190 da Constituição do Estado, observado o disposto na Lei
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

§ 2º - Para fins do disposto no inciso XIII, serão consideradas as despesas dos
fundos estaduais que fomentem atividades produtivas.

Art.  9º  -  A lei  orçamentária  e  seus  créditos  adicionais  somente  incluirão  novos
projetos de investimento em obras da administração pública estadual se:

I  -  as  dotações  consignadas  às  obras  já  iniciadas  forem  suficientes  para  o
atendimento de seu cronograma físico-financeiro;

II - as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2012-2015 e sua revisão anual
e tiverem sua viabilidade técnica, econômica e financeira comprovada.

Parágrafo único - Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja execução, até 30
de junho de 2014, tiver ultrapassado 35% (trinta e cinco por cento) do seu custo total
estimado.

Art. 10 - É obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária para lastro de
contrapartida  a  empréstimos  contratados,  bem  como  para  pagamento  de
amortização, juros e outros encargos.

Art. 11 - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual a convênios e
operações  de  crédito  previstos  para  o  exercício  de  2015,  no  âmbito  do  Poder
Executivo,  será  consignada  na  dotação  Encargos  Gerais  do  Estado,  a  cargo  da
SEPLAG, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais responsáveis
pela execução dos convênios está condicionada à garantia de ingresso dos recursos
a serem transferidos ao Estado, nos termos de regulamento.

Parágrafo  único  -  A  liberação  das  cotas  orçamentárias  para  a  execução  de
convênios  somente  poderá  ser  processada  após  o  efetivo  ingresso  dos  recursos
financeiros.

Art. 12 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na
forma e com o detalhamento constantes na lei orçamentária anual e encaminhados
pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG.

Parágrafo único - A criação de novos programas ou ações por meio de projeto de lei
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de  crédito  especial  deverá  conter  anexo  com  o  detalhamento  dos  atributos
qualitativos e quantitativos especificados no PPAG.

Art.  13  -  A  lei  orçamentária  conterá  reserva  de  contingência,  constituída
exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, equivalente a, no mínimo, 1% (um
por cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para a
abertura  de  créditos  adicionais  e para  o  atendimento  de  passivos  contingentes  e
outros riscos e eventos imprevistos.

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.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Subseção I
Da Estrutura do Orçamento e das Alterações Orçamentárias

Art. 15 - O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:
I - Unidade Orçamentária;
II - Função;
III - Subfunção;
IV - Programa;
V - Projeto, Atividade ou Operação Especial;
VI - Categoria de Despesa;
VII - Grupo de Despesa;
VIII - Modalidade de Aplicação;
IX - Fonte de Recurso;
X - Identificador de Procedência e Uso;
XI - Identificador de Programa Governamental.
§ 1º - Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação

especial  são  aqueles  dispostos  na  Portaria  nº  42  do  Ministério  do  Planejamento,
Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.
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§  2º  -  Os  conceitos  e  códigos  de  categoria  econômica,  grupo  de  despesa  e
modalidade  de  aplicação  são  aqueles  dispostos  na  Portaria  Interministerial  da
Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 4
de maio de 2001, e em suas alterações.

§ 3º - As emendas de iniciativa popular receberão o Identificador de Procedência e
Uso - IPU - 4.

§  4º  -  O  identificador  de  programa  governamental  será  utilizado  para  a
discriminação de programas estruturadores, associados e especiais.

Art. 16 - As receitas serão escrituradas de forma que se identifique a arrecadação
segundo a natureza da receita e as fontes de recursos.

Art.  17  -  A  modalidade  de  aplicação  e  o  identificador  de  procedência  e  uso
aprovados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificados
no  SIAFI-MG,  nos  termos  de  regulamento,  para  atender  às  necessidades  da
execução.

Parágrafo único - As modificações a que se refere o caput também poderão ocorrer
quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária.

Art.  18  -  Os  créditos  suplementares  e  especiais  serão  abertos  conforme
detalhamento constante no art. 15 desta Lei, para o Orçamento Fiscal, e no art. 34,
para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 1º - A inclusão de grupos de despesa, de fontes de recursos e de identificador de
procedência e uso em projetos, atividades e operações especiais poderá ser feita por
meio de abertura de crédito suplementar.

§ 2º - O processamento dos créditos adicionais de órgão, entidade ou Poder do
Estado está condicionado à adimplência no Sistema de Informações Gerenciais e de
Planejamento - Sigplan -, nos termos da Lei nº 20.024, de 9 de janeiro de 2012, e
respectivos atos complementares.

§  2º  -  A  alteração  de  fonte  de  recurso  poderá  ser  feita,  de  acordo  com  as
necessidades  de  execução,  desde  que  autorizada  por  meio  de  decreto  do
Governador  do  Estado.  Incluem-se  na  faculdade  de  alteração  as  fontes  de
financiamento do Orçamento de Investimento.
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Subseção II
Das Disposições e Limites para Programação da Despesa

Art. 19 - Para a elaboração das propostas orçamentárias com recursos à conta do
Tesouro  Estadual,  as  outras  despesas  correntes  e  as  despesas  de  capital  serão
fixadas conforme especificado a seguir:

I  -  o  limite  para  os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  a
Defensoria Pública e o TCEMG será estabelecido pela comissão permanente de que
trata o § 2º do art. 155 da Constituição do Estado e terá como parâmetro o montante
global da lei orçamentária de 2014 destinado a esses Poderes e órgãos;

II - o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será estabelecido pela
Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF - e terá como parâmetro a
lei orçamentária de 2014.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nos incisos I e II do caput as despesas
decorrentes do pagamento de precatórios e sentenças judiciais e de juros, encargos e
amortização da dívida.

Art.  20 -  As despesas com pessoal  e encargos sociais dos Poderes Legislativo,
Judiciário  e  Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública  e do  TCEMG
terão como parâmetro, na elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa
com a folha de pagamento do mês de abril de 2014, excluídas despesas sazonais e
extraordinárias,  projetada para  o exercício de  2015,  considerando a revisão geral
anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República e eventuais
acréscimos legais, observadas as limitações dispostas no parágrafo único do art. 22
da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 1º - Serão consideradas contratos de terceirização de mão de obra, para efeito do
disposto  no  §  1º  do  art.  18  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  as
despesas provenientes de contratação de pessoal  para substituição de servidores
pertencentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de
pessoal  de  órgão  ou  entidade,  sendo  tais  despesas  contabilizadas  como Outras
Despesas de Pessoal, as quais serão computadas para fins de cálculo do limite da
despesa total com pessoal.

§ 2º -  Os serviços de consultoria  somente serão contratados para execução de
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atividades que comprovadamente não possam ser desempenhadas por servidores ou
empregados da administração estadual, publicando-se no diário oficial do Estado e na
página do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação e a autorização
da  contratação,  na  qual  constarão,  necessariamente,  o  quantitativo  médio  de
consultores, o custo total dos serviços, a especificação dos serviços e o prazo de
conclusão.

Art.  21 -  A ordenação de despesa dos benefícios previdenciários da Assembleia
Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Tribunal  de Justiça Militar,  da Procuradoria-
Geral de Justiça, da Defensoria Pública e do TCEMG, quando executada em ações
orçamentárias próprias alocadas no Fundo Financeiro de Previdência - Funfip -, será
realizada por esses órgãos.

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

Art.  22  -  A  realização  de  serviço  extraordinário,  quando  a  despesa  houver
ultrapassado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos no art. 20 da Lei
Complementar Federal  nº 101, de 2000,  somente poderá ocorrer se destinada ao
atendimento de relevante interesse público decorrente de situação emergencial de
risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo  único  -  A autorização  para  a  realização  de  serviço  extraordinário,  no
âmbito do Poder Executivo,  nas condições estabelecidas no  caput,  é de exclusiva
competência da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças,
instituída pela Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

Art.  23  -  Para  a  fixação  da  despesa  financiada  com  recursos  provenientes  de
receitas vinculadas e diretamente arrecadadas, deverá ser observada:

I  -  a  retenção  do  percentual  para  as  receitas  que,  nos  termos  de  lei  federal,
componham a base de cálculo para o pagamento da dívida do Estado com a União;

II  -  a  retenção de 1% (um por  cento)  para  as  receitas  que,  nos termos da Lei
Federal nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, componham a base para a apuração
das contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor  Público -
Pasep.
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Parágrafo  único  -  As  despesas  administrativas  decorrentes  da  arrecadação  de
taxas, as de receitas  vinculadas e as de recursos diretamente arrecadados serão
financiadas com recurso proveniente dessa arrecadação,  respeitado o disposto no
inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art.  24  -  As  empresas  estatais  dependentes  que  não  integrarem  os  dados  da
execução orçamentária e financeira no SIAFI-MG não terão suas cotas orçamentárias
e financeiras disponibilizadas.

Subseção III
Das Transferências Voluntárias

Art. 25 - A celebração de convênio, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento
congênere  para  transferência  de  recursos  a  pessoas  naturais  ou  jurídicas  e  sua
programação  na  lei  orçamentária  estão  condicionadas  ao  cumprimento  dos
dispositivos legais em vigor.

§ 1º - Os beneficiados pelas transferências voluntárias submeter-se-ão ao controle
interno do Estado, sem prejuízo da competência do TCEMG.

§ 2º -  As transferências para caixas escolares da rede estadual  de ensino e os
termos de parceria se submetem à legislação específica.

Art. 26 - As pessoas naturais ou jurídicas que pretendam celebrar convênio com a
administração  pública  do  Poder  Executivo  deverão  inscrever-se  previamente  no
Cadastro Geral de Convenentes do Estado de Minas Gerais - CAGEC -, instituído
pelo Decreto nº 44.293, de 10 de maio de 2006.

Parágrafo  único  -  Na  página  do  CAGEC  na  internet,  constará  relação  de
documentos  de  comprovação,  por  parte  de  entes  federados,  do  atendimento  aos
requisitos estabelecidos na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 27 - A transferência voluntária de recursos para os entes federados, em virtude
de convênio, ainda que por meio de seus órgãos ou entidades, fica condicionada à
comprovação, por parte do convenente, do atendimento aos requisitos estabelecidos
na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art.  28  -  São  vedadas  a  celebração  e  a  alteração  de  valor  de  convênio  ou
instrumento congênere com pessoa física ou jurídica que se apresentar em situação
inapta no CAGEC ou bloqueada na tabela de credores do SIAFI-MG.
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Art.  29  -  É  vedada  a  transferência  de  recursos  a  pessoa física  ou  jurídica  em
situação irregular, bloqueada na tabela de credores do SIAFI-MG.

Art. 30 - A celebração de convênio com os Municípios condiciona-se à apresentação
de contrapartida, a qual será calculada com base no valor do repasse a ser efetuado
pelo concedente e não será inferior a:

I - 1% (um por cento) para os Municípios cuja quota do Fundo de Participação dos
Municípios -  FPM -  seja superior  ao valor  do  repasse do ICMS recebido no mês
imediatamente anterior à apresentação da proposta de convênio;

II  -  5% (cinco por cento) para os Municípios incluídos nas áreas de atuação da
Superintendência  de  Desenvolvimento  do  Nordeste  -  Sudene  -  ou  do  Instituto  de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - e para os Municípios
com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M - menor ou igual a 0,776
(zero vírgula setecentos e setenta e seis), segundo cálculo atualizado efetuado pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD -, desde que não se
enquadrem na hipótese prevista no inciso I;

III - 10% (dez por cento) para os Municípios não incluídos nos incisos I e II.
Art. 31 - As disposições contidas nos arts. 27, 28 e 29, bem como a exigência da

contrapartida de que trata o art. 30 não se aplicam a convênio celebrado com ente
federado relativo a ações de educação, saúde e assistência social nem aos casos em
que os Municípios tenham decretado estado de calamidade pública ou de emergência
que tenha sido homologado pelo Governador do Estado.

Subseção IV
Dos Precatórios e Sentenças Judiciais

Art.  32  -  A  despesa  com  precatórios  judiciários  e  cumprimento  de  sentenças
judiciais será programada, na lei  orçamentária,  em dotação específica da unidade
orçamentária responsável pelo débito.

§ 1º - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal alocarão os recursos
para as despesas com precatórios judiciários, em suas propostas orçamentárias, com
base na relação de débitos apresentados até 1º de julho de 2014, conforme dispõe o
§ 5º do art. 100 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
Constitucional  nº  62,  de  9  de  dezembro  de  2009,  especificando  por  grupo  de
despesa:
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I - o número do precatório;
II - o tipo de causa julgada;
III - a data de autuação do precatório;
IV - o nome do beneficiário;
V - o valor do precatório a ser pago;
VI - o tribunal responsável pela sentença;
VII - o Município de residência do beneficiário.
§  2º  -  Os  órgãos  e  entidades,  para  registro  de  seus  precatórios  judiciários  na

proposta orçamentária de 2015, deverão assegurar-se da existência de pelo menos
um dos documentos relacionados a seguir:

I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação

aos respectivos cálculos.
§  3º  -  Os  recursos  alocados  para  os  fins  previstos  no  caput não  poderão  ser

cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade.
Art. 33 - As despesas com precatórios judiciários deverão obedecer a uma única

ordem cronológica de apresentação, em nome de cada órgão ou entidade devedora,
para que seja autorizado o seu pagamento.

Parágrafo único - Caberá à Advocacia-Geral do Estado prestar aos órgãos públicos
informações quanto à situação jurídica, à ordem cronológica e ao pagamento dos
precatórios.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado
Art. 34 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será

composto pela programação de investimentos de cada empresa em que o Estado,
direta  ou  indiretamente,  detenha a  maioria  do  capital  social  com direito  a  voto  e
discriminará  a  despesa  por  unidade  orçamentária,  segundo  a  classificação  por
função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operação especial, indicando para
cada um o detalhamento das aplicações e a fonte de recurso.

§  1º  -  As  empresas  controladas  pelo  Estado  publicarão  e  manterão,  nas  suas
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páginas na internet, relatório trimestral dos investimentos realizados, com o mesmo
detalhamento previsto no caput.

§ 2º - Para fins de simplificação da apresentação das informações orçamentárias,
as empresas estatais dependentes integrarão apenas o Orçamento Fiscal do Estado.

Art. 35 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será
acompanhado de quadros que demonstrem:

I - para cada empresa, a programação de investimentos a ser realizada em 2015,
as fontes de recurso e sua aplicação;

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de Investimento das
Empresas  Controladas  pelo  Estado,  o  resumo  das  fontes  de  recurso  e  do
detalhamento dos investimentos, a consolidação do programa de investimentos e a
composição da participação societária no capital das empresas em 30 de junho de
2014.

Art. 36 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,
constituem fontes de recurso e investimentos as operações que afetam o passivo e o
ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei Federal n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas, para cálculo dos
recursos provenientes das operações, os itens que não implicam entrada ou saída de
recursos.

Art.  37  -  Conforme o disposto no art.  42  da Lei  Federal  n°  4.320,  de 1964,  os
créditos  suplementares  e  especiais  ao  Orçamento de  Investimento das Empresas
Controladas  pelo  Estado  serão  abertos  por  decreto  do  Governador  do  Estado,
respeitados os limites estabelecidos na lei orçamentária anual.

Parágrafo  único  -  As  empresas  controladas  pelo  Estado  deverão  encaminhar  à
SEPLAG,  conforme  regulamento  a  projeção  de  execução  das  despesas  de
investimentos para o exercício, com o mesmo detalhamento previsto no art. 34, tendo
em  vista  a  elaboração  de  decretos  de  crédito  adicional  para  encerramento  do
exercício.

Seção IV
Das Vedações

Art. 38 - Não poderão ser destinados recursos para atender às despesas com:
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I - sindicato, associação ou clube de servidores públicos;
II  -  pagamento,  a  qualquer  título,  a  servidor  da  administração pública  direta  ou

indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica;
III - entidades de previdência complementar ou congêneres, ressalvado o disposto

nas Leis Complementares Federais nºs 108 e 109, de 29 de maio de 2001.
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo as destinações de recursos

que tenham sido objeto de autorização legal e as dirigidas a creches e escolas de
atendimento pré-escolar.

Seção V
Das Emendas aos Projetos de Lei Orçamentária e do Plano Plurianual de Ação

Governamental
Art.  39 - As emendas ao projeto de lei orçamentária obedecerão ao disposto na

alínea  “b”  do  inciso  III  do  art.  160  da  Constituição  do  Estado,  sendo  vedada  a
indicação de recursos provenientes da anulação das seguintes despesas:

I - dotações financiadas com recursos vinculados;
II - dotações referentes a contrapartida;
III - dotações referentes a obras em execução;
IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;
V -  dotações referentes ao  Fundo de Incentivo  ao  Desenvolvimento -  Findes  -,

exceto  quando  a  anulação  comprovadamente  não  comprometer  as  obrigações
contratuais;

VI - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
VII  -  dotações  referentes  a  auxílio-funeral,  auxílio-doença,  auxílio-alimentação,

auxílio-transporte e auxílio-fardamento;
VIII - dotações referentes a encargos financeiros do Estado;
IX - dotações referentes a programas estruturadores constantes no PPAG 2012-

2015 e suas revisões, exceto quando se tratar de remanejamento de recursos entre
os programas ou no âmbito de um deles;

X - dotações referentes ao Pasep da administração pública direta.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar o orçamento

anual com as emendas aprovadas nos termos do caput.
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Art. 40 - As emendas ao projeto de lei do PPAG que incluírem novos programas,
indicadores ou ações detalharão os atributos quantitativos e qualitativos, seguindo a
mesma especificação existente no PPAG.

Parágrafo único - As emendas ao PPAG aprovadas serão compatibilizadas com a
Lei Orçamentária Anual - LOA.

Seção VI
Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 41 - O Poder Executivo elaborará e publicará, por ato próprio, até trinta dias
após a publicação da lei orçamentária de 2015, cronograma anual de desembolso,
por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Parágrafo único - Excetuam-se da publicação as despesas com pessoal e encargos
sociais, com precatórios e sentenças judiciais e com juros da dívida e amortizações,
bem como os cronogramas anuais de desembolso mensal dos Poderes Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG, que terão como
referencial o repasse previsto no art. 162 da Constituição do Estado, na forma de
duodécimos.

Art. 42 - Em conformidade com o disposto no art. 9º da Lei Complementar Federal
nº  101,  de  2000,  caso  seja  necessária  a  limitação  de  empenho  das  dotações
orçamentárias  e  da  movimentação  financeira  para  atingir  as  metas  de  resultado
primário ou nominal  estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei,  o Poder
Executivo apurará o montante da limitação e apresentará, até o vigésimo terceiro dia
do mês subsequente ao final do bimestre, à comissão permanente de que trata o § 2º
do  art.  155  da  Constituição  do  Estado  o  montante  que  caberá  a  cada  um  dos
Poderes, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao TCEMG.

§ 1º - O valor da limitação que caberá a cada órgão será definido pela comissão
permanente  de  que  trata  o  §  2º  do  art.  155  da  Constituição  do  Estado,
proporcionalmente à participação de cada um na base contingenciável total.

§ 2º - A base contingenciável corresponde ao total das dotações estabelecidas na
lei orçamentária de 2015, excluídas:

I - as vinculações constitucionais e legais;
II - as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;
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III - as despesas com pessoal e encargos sociais;
IV - as despesas com juros e encargos da dívida;
V - as despesas com amortização da dívida;
VI - as despesas com auxílio-doença, auxílio-funeral, auxílio-alimentação, auxílio-

transporte e auxílio-fardamento financiados com recursos ordinários;
VII - as despesas com o Pasep.
§  3º  -  Os  Poderes  Legislativo,  Judiciário  e  Executivo,  o  Ministério  Público,  a

Defensoria  Pública  e  o  TCEMG  publicarão,  no  prazo  de  sete  dias  contados  do
recebimento das informações, ato próprio estabelecendo os montantes disponíveis
para empenho e movimentação financeira.

Seção VII
Do Controle e da Transparência

Art. 43 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio
da publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet,  para acesso de
toda a sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

I - a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II - a Lei Orçamentária Anual;
III - a execução bimestral das metas físicas e orçamentárias do PPAG;
IV - o detalhamento da execução orçamentária e financeira, em conformidade com

a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;
V - o demonstrativo, atualizado mensalmente, dos convênios de entrada e de saída

de recursos, discriminando a unidade orçamentária, o concedente e o convenente, o
objeto e os prazos de execução e os valores das liberações de recursos;

VI - o demonstrativo de acompanhamento bimestral do desempenho dos programas
sociais, de maneira a cumprir o prescrito no § 1º do art. 8º da Lei nº 15.011, de 15 de
janeiro de 2004;

VII - os termos de parceria firmados com o Estado e os respectivos termos aditivos,
bem como os relatórios das comissões de avaliação e os relatórios gerenciais, nos
termos da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003;

VIII - o demonstrativo, atualizado quadrimestralmente, da execução físico-financeira
dos programas e ações vinculados ao Fundo de Erradicação da Miséria;
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§ 1º - Em observância ao princípio da economicidade, o Poder Executivo poderá, a
seu  critério,  promover  a  publicação  oficial  dos  anexos  da  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias,  da  Lei  Orçamentária  Anual  e  do  PPAG na internet,  na  página  da
SEPLAG,  em  substituição  à  publicação  na  Imprensa  Oficial  do  Estado  de  Minas
Gerais - IOMG.

§ 2º - Edição impressa do diário oficial do Estado fará constar a observação de que
os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e do PPAG
foram publicados na forma prevista no § 1º.

§ 3º - Em observância ao princípio da publicidade, a IOMG tornará disponível a
qualquer  cidadão o  acesso irrestrito  e  gratuito  à  versão on-line  dos  últimos doze
meses do diário oficial do Estado.

Art.  44  -  Os Poderes  Executivo,  Judiciário  e  Legislativo,  o  Ministério  Público,  a
Defensoria  Pública,  o  TCEMG e os órgãos  e  entidades da  administração pública
estadual divulgarão, no diário oficial  do Estado e em suas respectivas páginas na
internet, até o vigésimo dia do mês subsequente ao trimestre vencido, demonstrativo
da  despesa  mensal  realizada  no  trimestre  anterior  com  remuneração,  subsídio  e
verbas indenizatórias, incluídas as vantagens de natureza pessoal ou de qualquer
outra natureza, de seus servidores, empregados públicos e agentes políticos, ativos e
inativos,  discriminada por  unidade orçamentária  e  por  cargo,  emprego ou função,
informando também o respectivo número de ocupantes ou membros.

Art. 45 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio
da publicidade, o TCEMG tornará disponível, em sua página na internet, para acesso
de toda a sociedade, a íntegra dos pareceres referentes aos processos de tomadas
ou prestações de contas anuais dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, do
Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos e entidades da administração
pública estadual.

Parágrafo  único  -  O  TCEMG e o  Poder  Executivo  enviarão  à  ALMG,  por  meio
eletrônico, em formato editável, suas prestações de contas, com vistas a viabilizar a
publicação das essencialidades.

Art. 46 - Em atendimento ao disposto na alínea “e” do inciso I do caput do art. 4º e
no § 3º do art. 50 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, a alocação dos
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recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como sua respectiva
execução,  será  feita  de  forma  a  propiciar  o  controle  dos  custos  das  ações  e  a
avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1º - Para fins de acompanhamento e controle de custos, o pagamento dos bens e
serviços  contratados  diretamente  pelos  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo
dependerá  de  prévio  registro  dos  respectivos  contratos  no  Sistema  Integrado  de
Administração de Materiais e Serviços - Siad -, de acordo com a legislação em vigor,
ficando facultada a adoção desse procedimento aos órgãos dos Poderes Judiciário e
Legislativo, do Ministério Público e da Defensoria Pública que ainda não o utilizam.

§ 2º - O acompanhamento dos programas financiados com recursos do Orçamento
Fiscal e do Orçamento de Investimentos será feito no módulo de monitoramento do
gasto público do Sigplan.

§ 3º  -  As diretrizes  e metas de longo prazo de controle de custos, qualidade e
produtividade do gasto governamental compõem o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI - e serão avaliadas anualmente por meio de programa específico do
PPAG 2012-2015.

Art.  47  -  Será  assegurado aos  membros  da  ALMG o acesso ao  SIAFI-MG,  ao
Sigplan, ao Siad, ao Sistema Integrado de Obras Públicas - Siop -, ao Sistema de
Gestão de Convênios, Portarias e Contratos - Módulo de Entrada - Sigcon-Entrada -,
ao Sistema Integrado de Gestão da Infraestrutura Viária - SGIV - e ao Sistema de
Informações  do  Departamento  de  Obras  Públicas  do  Estado  de  Minas  Gerais  -
Infodeop -, para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentários a que se
refere a alínea “b” do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.

Art. 48 - O Poder Executivo enviará à ALMG:
I - base de dados anual, até o quinto dia após a publicação do PPAG e da LOA,

discriminada por:
a) programas, informando número, nome, objetivo, indicador, unidade orçamentária

responsável, objetivos estratégicos e indicadores finalísticos;
b)  ações,  informando  número,  nome,  unidade orçamentária,  finalidade,  produto,

unidade de medida, Município, região, meta física programada e crédito inicial  por
grupo de despesa, modalidade e fonte de recursos;
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II  -  base de dados bimestral,  até o quinto dia do segundo mês subsequente ao
bimestre vencido, discriminada por:

a)  ações,  informando  número,  Município,  região,  meta  física  programada  e
executada, crédito autorizado e despesa realizada por grupo de despesa, modalidade
e fonte de recursos;

III - base de dados da avaliação anual do PPAG, no prazo de cinco dias contados
da publicação do Relatório de Avaliação.

Art. 49 -. A Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - enviará mensalmente à ALMG
relatório sobre a arrecadação total do ICMS, discriminada por subgrupo, referente ao
mês imediatamente anterior.

CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA
Art. 50 - O Poder Executivo enviará à ALMG projetos de lei sobre matéria tributária

e tributário-administrativa que objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu
aperfeiçoamento,  adequação a  mandamentos  constitucionais  e  ajustamento a  leis
complementares federais,  resoluções do Senado Federal ou decisões judiciais,  os
quais versarão, em especial, sobre:

I  -  o  ICMS,  visando  à  adequação  da legislação  estadual  aos  comandos  de  lei
complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

II - o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos - ITCD -, visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do tributo;

III  -  o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -  IPVA -,  visando,
principalmente,  à  revisão  da  base  de  cálculo,  das  alíquotas  e  das  hipóteses  de
incidência, não incidência e isenção e ao aperfeiçoamento dos mecanismos para a
modernização e agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas hipóteses de
incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar compatível a arrecadação
com os custos dos respectivos serviços e do exercício do poder de polícia;

V  -  a  instituição  de  novos  tributos,  em  consonância  com  a  competência
constitucional do Estado;
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VI  -  o  aperfeiçoamento  do  sistema  de  formação,  tramitação  e  julgamento  dos
processos  tributário-administrativos,  visando  à  sua  racionalização,  simplificação  e
agilização;

VII - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de
infração da legislação tributária;

VIII - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de
tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e eficiência;

IX - o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da SEF, por meio da
completa  revisão  e  racionalização  das  rotinas  e  processos,  objetivando  a
modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a
eficácia na prestação de serviços.

CAPÍTULO V
DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL

Art.  51 -  O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais  S.A.  -  BDMG - é uma
instituição financeira oficial cuja missão é ser um banco inovador, parceiro do cliente
em soluções financeiras para empreendimentos comprometidos com a geração de
oportunidades e o desenvolvimento sustentável do Estado.

§  1º  -  O  BDMG  fomentará  projetos  e  programas  de  desenvolvimento  social  e
regional e de ampliação da competitividade dos agentes econômicos do Estado, de
acordo com as definições estratégicas e em sintonia com as diretrizes  e políticas
definidas pelo governo estadual, incluindo o PPAG.

§ 2º - O BDMG observará em suas ações as determinações legais e normativas
referentes  aos  fundos  estaduais  dos  quais  é  gestor  ou  agente financeiro,  as  dos
demais  fornecedores  de  recursos,  as  instruções  aplicáveis  do  sistema  financeiro
nacional e as práticas bancárias cabíveis.

§ 3º - Na implementação de programas de fomento, o BDMG conferirá prioridade
aos  médios,  pequenos  e  microempreendimentos,  em  especial  aos  pequenos
produtores rurais, aos agricultores familiares, às cooperativas e às associações de
produção  ou  comercialização,  bem  como  ao  desenvolvimento  institucional  e  à
melhoria da infraestrutura dos Municípios.

§ 4º - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos com recursos próprios
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ou  por  ele  administrados,  as  políticas  de  inclusão  social,  de  redução  das
desigualdades  regionais,  de  geração  de  emprego  e  renda,  de  sustentabilidade
ambiental, de ampliação e melhoria da infraestrutura e de crescimento, modernização
e  ampliação  da  competitividade  do  parque  produtivo  mineiro,  das  atividades
comerciais e de serviços, do turismo e do agronegócio, com atenção às iniciativas de
inovação e desenvolvimento tecnológico, aos programas de irrigação, às atividades
de silvicultura, à agricultura familiar, à agricultura urbana, à aquicultura e à pesca.

§ 5° - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, a preservação do valor
financiado, bem como a justa remuneração pelos custos decorrentes do processo de
análise e concessão do crédito.

§ 6° - O BDMG observará, em suas ações:
I - a sustentabilidade do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de

Minas Gerais;
II - o disposto no art. 4º-B da Lei nº 14.128, de 19 de dezembro de 2001.
§ 7º - O BDMG fomentará o desenvolvimento da fruticultura, da silvicultura e da

piscicultura  de  espécies  nativas,  nas  linhas  de  pesquisa,  desenvolvimento  e
produção.

Art. 52 - Para fins do disposto nos §§ 1° e 2° do art. 15 da Lei Complementar n° 91,
de 2006, fica autorizada a transferência de recursos diretamente arrecadados entre
fundos que exerçam a função de financiamento.

Parágrafo único - As transferências a que se refere o caput serão consignadas na
lei  orçamentária,  podendo  ser  nela  incluídas  por  meio  de  abertura  de  créditos
adicionais.

Art.  53  -  Acompanhará  a  proposta  de  lei  orçamentária  o  plano  de  metas  de
aplicação de recursos em financiamentos do BDMG relativo a 2015, assim como a
demonstração  dos  valores  executados  nos  dois  últimos  exercícios,  incluindo  os
fundos estaduais dos quais o Banco é o agente financeiro e mandatário do Estado.

§ 1º - O plano de metas, assim como os demonstrativos de execução a que se
refere o caput, discriminarão:

I - as fontes dos recursos;
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II  -  os  recursos efetivamente concedidos ou previstos para  serem concedidos a
título de financiamento no exercício de 2014;

III - o porte dos tomadores de financiamento;
IV - a distribuição regional e setorial das aplicações.
§  2º  -  O  BDMG  elaborará  e  manterá  atualizados  em  sua  página  na  internet

demonstrativos anuais da execução do plano de metas de aplicação de recursos, nos
termos do § 1º.

CAPÍTULO VI
DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.  54 -  A administração da dívida pública estadual  interna ou externa tem por
objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de recursos para o
Tesouro Estadual.

Art.  55  -  Na  lei  orçamentária  para  o  exercício  de  2015,  as  despesas  com
amortização,  juros  e  demais  encargos  da  dívida  serão  fixadas  com  base  nas
operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento
do respectivo projeto de lei à ALMG.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  56  -  Caso  o  projeto  de  lei  orçamentária  não  seja  sancionado  até  31  de
dezembro de  2014,  a  programação  nele  constante  poderá  ser  executada  para  o
atendimento das seguintes despesas:

I - com pessoal e encargos sociais;
II - benefícios previdenciários;
III - transferências constitucionais e legais por repartição de receitas a Municípios;
IV - serviço da dívida;
V - outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento) de 1/12 (um doze

avos).
Art.  57 - A lei  orçamentária poderá conter dispositivo que autorize operações de

crédito para refinanciamento da dívida.
Art. 58 - A execução orçamentária dos investimentos do Orçamento Fiscal ocorrerá

de forma regionalizada.
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Parágrafo único - O disposto no  caput será observado pelos Poderes do Estado,
pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pelo TCEMG, bem como por seus
fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Art.  59 -  O recurso não vinculado por lei  específica, convênio ou ajuste que se
constituir em superávit financeiro de 2015 poderá ser convertido pelo Poder Executivo
em recurso ordinário do Tesouro Estadual  para o exercício de 2016,  por  meio de
resolução conjunta da SEPLAG e da SEF.

Art. 60 - Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar Federal nº
101,  de  2000,  são  consideradas  despesas  irrelevantes  aquelas  cujo  valor  não
ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia
e de outros serviços e compras.

Art. 61 - Dos recursos destinados à Fapemig, correspondentes a, no mínimo, 1%
(um  por  cento)  da  receita  corrente  ordinária  do  Estado  e  por  ela  privativamente
administrados, nos termos do art. 212 da Constituição do Estado, serão destinados,
no mínimo, 40% (quarenta por cento) ao financiamento de projetos desenvolvidos por
instituições estaduais.

Art. 62 - 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.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.711/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Catadores  de  Materiais  Recicláveis  de  Santo
Antônio do Monte - Ascasam -, com sede no Município de Santo Antônio do Monte.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  22/11/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.711/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Catadores de Materiais  Recicláveis  de Santo Antônio do Monte  -
Ascasam -, com sede no Município de Santo Antônio do Monte.

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alteração registrada em
9/4/2014), o art. 35 veda a remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 39
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 4.711/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Lafayette de Andrada -

Duilio de Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.138/2014
Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas

Relatório
De autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação Cristã  Fé e  Ação  de  Apoio  a
Dependentes Químicos - Asafe -, com sede no Município de Ubaporanga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.138/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cristã Fé e Ação de Apoio a Dependentes Químicos - Asafe -, com sede no Município
de Ubaporanga,  pessoa jurídica de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  de  caráter
beneficente, que tem como escopo a promoção da assistência social, da educação,
da saúde e da segurança alimentar.

Com esse propósito,  a  instituição  promove  o  voluntariado  e  o  desenvolvimento
econômico e social; combate a pobreza; e age na prevenção, na recuperação e na
reinserção social de dependentes químicos.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.138/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.177/2014
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 dos Assentados e Assentadas do Assentamento Roseli
Nunes II, com sede na Fazenda Pedra Bonita, no Município de Resplendor.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  1º/5/2014  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 5.177/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Assentados e Assentadas do Assentamento Roseli  Nunes II,  com
sede na Fazenda Pedra Bonita, no Município de Resplendor.

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

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

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  25,  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.  29,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio
remanescente será destinado a entidade sem fins lucrativos.

Por  fim,  cabe  apresentar  a  Emenda  nº  1,  redigida  na  parte  conclusiva  deste
parecer, com a finalidade de adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

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

Projeto de Lei nº 5.177/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Suprima-se, na ementa e no art. 1º, a expressão “na Fazenda Pedra Bonita”.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente -  Duilio  de Castro,  relator  -  Lafayette de Andrada -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.178/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública a entidade Projeto Amigos Construindo a Esperança, com sede no
Município de Buenópolis.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  1º/5/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.178/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade  Projeto  Amigos  Construindo  a  Esperança,  com  sede  no  Município  de
Buenópolis.

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

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

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  25  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 46 determina que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

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

Projeto de Lei nº 5.178/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Duilio  de  Castro  -

Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 697/2011

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe, resultante do
desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.026,  de  2009,  cria  o  serviço  gratuito
Teledengue no Estado.
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Publicada no  Diário  do Legislativo de 24/3/2011,  foi  a  proposição distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

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

Fundamentação
A  proposição  em  análise  pretende  criar  o  serviço  de  atendimento  telefônico

denominado  Teledengue,  destinado  a  prestar  informações  sobre  os  sintomas  da
dengue  e  as  formas  de  combate  à  doença  e  ao  mosquito,  bem  como  receber
solicitações de vistoria ou denúncias de focos do mosquito.

Ressaltamos que o Projeto de Lei nº 4.026, apresentado em 2009, que deu origem
à proposição em estudo, não foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Passamos, então, à análise da matéria.

A medida em estudo configura uma ação eminentemente administrativa, que melhor
se enquadra no campo de atuação institucional do Poder Executivo, o qual avaliará,
no  exercício  de  sua  discricionariedade,  a  oportunidade  e  a  conveniência  de  sua
implementação, não sendo a lei o meio adequado para instituí-la.

Convém notar que os dispositivos do projeto em tela são concretos e próprios das
atividades regulamentares postas a cargo dos órgãos de assessoramento direto do
governador  do  Estado,  no  caso,  a  Secretaria  de  Estado de Saúde.  O  art.  90  da
Constituição do Estado prevê a competência privativa do governador do Estado para
exercer,  com  o  auxílio  dos  secretários  de  Estado,  a  direção  superior  do  Poder
Executivo bem como dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade desse
Poder.

É importante ressaltar a posição do Supremo Tribunal Federal quanto ao desacato
ao  princípio  fundamental  da  separação  dos  Poderes,  em  face  da  sua  pacífica
jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de lei que contraria o princípio da
reserva de iniciativa, como a decisão proferida na ADI-MC2443/RS do Rio Grande do
Sul, a qual trata da mesma matéria:

“Ementa:  Medida  cautelar.  Unificação da  central  de atendimento  telefônico  para
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serviços estaduais e municipais. Suspensão da vigência de lei de origem parlamentar
- Lei nº 11.529, de 22 de setembro de 2000, do Estado do Rio Grande do Sul. 1. Lei
estadual  que  disciplina,  concomitantemente,  atendimento  telefônico  de  serviços
estaduais e municipais. Relevância jurídica na arguição de incompetência do Estado
para legislar sobre a matéria.  2.  Compete privativamente ao Poder Executivo (CF,
alínea ‘e’ do inciso II do § 1º do artigo 61) a iniciativa de projeto de lei que confere
atribuição a  órgãos  subordinados  ao Governador  do  Estado.  Inconstitucionalidade
formal  de lei  de origem parlamentar  que disponha sobre  essa matéria.  3.  Pedido
liminar deferido. Suspensão da vigência da Lei nº 11.529, de 22 de setembro de 2000,
do Estado do Rio Grande do Sul, até o julgamento final da ação”.

Assim sendo, o Executivo estadual, em harmonia com o ordenamento jurídico pátrio
e  com  o  entendimento  da  excelsa  Corte,  editou  o  Decreto  nº  45.053,  de  2009,
instituindo  a  Central  Única  de  Atendimento  Telefônico  do  Governo  no  âmbito  do
projeto Linha de Informações do Governo - LigMinas. Esse serviço tem por escopo
propiciar o acesso, por telefone, aos serviços e às informações de todos os órgãos da
administração direta,  autárquica  e  fundacional;  assegurar  o  atendimento  com alto
padrão de qualidade, eficiência, eficácia e, sobretudo, respeito ao cidadão; fortalecer
o exercício da cidadania e reduzir os custos de gestão dos serviços de atendimento
telefônico  ao  usuário,  ficando  vedada  a  criação  de  nova  central  de  atendimento
telefônico, na administração direta, autárquica e fundacional, com objetivo idêntico ou
similar, sem prévia análise e autorização da Seplag.

Deve-se  salientar  que,  a  partir  da  reintrodução  no  Brasil  do  Aedes  aegypti,  na
década de 1970, vários surtos da doença ocorreram no País. Diante desse fato, o
Ministério da Saúde - MS - instituiu programas visando conter o vetor da dengue,
inicialmente centrados no combate químico ao mosquito. A constatação da ineficácia
dessa estratégia levou o MS a implementar, em 1996, um modelo descentralizado de
combate à doença, com atuação multissetorial: o Programa de Erradicação do Aedes
Aegypti - PEAa. Esse programa, contudo, não atingiu seus objetivos.

Atualmente, o Sistema Único de Saúde - SUS - desenvolve o Programa Nacional de
Controle da Dengue - PNCD -, instituído em 2003, pela Portaria nº 1.933/GM, com o
objetivo de reduzir a infestação pelo A. aegypti, a incidência da dengue, bem como a
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letalidade por febre hemorrágica. O PNCD é um programa permanente, pois não há
evidências técnicas de que a erradicação do vetor da dengue seja possível a curto e
médio  prazos,  e  suas  ações  são  desenvolvidas  em  parceria  com  estados  e
municípios. O programa abrange:  campanhas de informação e mobilização social,
para  estimular  a  população  a  manter  o  ambiente  doméstico  livre  de  potenciais
criadouros do mosquito; fortalecimento da vigilância epidemiológica e entomológica;
integração  das  ações  de  controle  da  dengue  na  atenção  básica;  incentivo  à
destinação adequada de resíduos sólidos, entre outras medidas.

Apontamos a existência de algumas normas estaduais sobre a questão, como, por
exemplo, a Resolução da Secretaria de Estado de Saúde - SES - nº 580, de 2001,
que incluiu a dengue entre as doenças de notificação compulsória em todo o Estado;
a  Resolução  da  SES  nº  1.206,  de  2002,  que  constituiu  o  Comitê  Estadual  de
Acompanhamento e Avaliação do Programa Estadual de Mobilização e Combate a
Dengue; a Resolução da SES nº 295, de 2003, que constituiu o Comitê Estadual de
Acompanhamento e Avaliação do Programa Nacional  de Controle da Dengue; e a
Resolução da SES nº  1.040,  de  2006,  que definiu o  Plano de Intensificação das
Ações  de  Controle  da  Dengue  em  Minas  Gerais.  Por  meio  deste  plano,  foram
transferidos recursos complementares a alguns municípios, visando manter as ações
de rotina  de  combate à dengue nessas  localidades,  bem como intensificar  certas
atividades preventivas nas localidades onde era possível ocorrer epidemia. Há, ainda,
a Lei nº 12.623, de 1997, cujo art. 1º determina que o Estado adotará medidas para
orientar os alunos da rede estadual de ensino sobre diversas doenças, entre elas a
dengue.

É importante mencionar que a SES criou o Núcleo Estadual de Mobilização Social
em Saúde em 2004, integrante da Assessoria de Comunicação Social e do programa
Viva Vida, que, atualmente, também prioriza a diminuição do número de casos de
dengue no Estado. Esse núcleo, juntamente com os núcleos regionais e municipais,
coordena  e  controla  as  ações  de  educação  em  saúde,  que  visam  incentivar  a
população a colaborar para a prevenção de doenças e promoção da saúde. E ainda,
em 2010, foi lançada pela SES a campanha Todos contra a Dengue, que reforçou a
comunicação com a sociedade, utilizando-se de meios como blogs e redes sociais.
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Citamos a Lei Estadual nº 19.482, de 2011, que dispõe sobre medidas de controle
da proliferação de mosquitos transmissores da dengue.

Não  podemos  deixar  de  citar  o  Disque  Epidemiologia  -  atendimento  telefônico
gratuito para tirar dúvidas sobre doenças comuns e campanhas de vacinação. Esse
serviço também recebe denúncias sobre focos de contaminação capazes de provocar
enfermidades e sobre a incidência de doenças na população.

Observa-se que a matéria está regulada tanto no âmbito federal como no estadual e
que  os  gestores  do  SUS  têm  desenvolvido  ações  como  a  capacitação  dos
profissionais  de  saúde  e  a  mobilização  social  para  prevenir  a  proliferação  do
mosquito.

Por fim, informamos que, em resposta ao pedido de diligência aprovado por esta
Comissão, a Secretaria de Estado de Saúde apresentou nota técnica, manifestando-
se  contrariamente  ao  projeto,  tendo  em  vista  as  ações  já  desenvolvidas  pelo
Executivo,  como o  serviço  de  atendimento  ao  público  Disque  Epidemiologia  e  o
Programa Estadual Permanente de Controle da Dengue.

Dessa forma, entendemos que o projeto sob comento não deve prosperar nesta
Casa.

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

ilegalidade do Projeto de Lei no 697/2011.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Dalmo Ribeiro Silva -

Duilio de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 707/2011

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe cria o Programa
Estadual de Práticas Integrativas.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  24/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Preliminarmente,  o projeto vem a esta comissão para ser  analisado quanto aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.

O relator apresentou requerimento na reunião do dia 18/6/2013 solicitando fosse a
proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde - SES - para que
informasse se as práticas da homeopatia, da fitoterapia, das medicinas tradicionais,
do  termalismo-crenoterapia  ou  da  medicina  antroposófica  estariam  incluídas  na
política de saúde do Estado. A resposta a essa diligência encontra-se anexada ao
processo.

Fundamentação
O projeto em análise cria o Programa Estadual de Práticas Integrativas, que tem

como objetivo,  nos  termos do  art.  1º,  propor,  elaborar  e  promover,  no  âmbito  da
Secretaria de Saúde, uma forma de medicina alicerçada na integralidade, ou seja,
com  atendimento  e  avaliação  do  ser  humano  em  todas  as  suas  dimensões  -
biológica,  psicológica,  sociológica  e  espiritual  -,  dentro  de  uma  abordagem
transdisciplinar, transcultural, transpessoal e transreligiosa, resgatando e garantindo a
humanização  no  atendimento  à  saúde,  respeitando  a  multidimensionalidade  e  a
multicausalidade  do  adoecimento  do  ser.  De  acordo  com  o  art.  4º,  as  práticas
integrativas em saúde incluem a homeopatia, a fitoterapia, as medicinas tradicionais,
o termalismo-crenoterapia, a medicina antroposófica e demais práticas reconhecidas
ou que venham a ser reconhecidas pela Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares  do  Ministério  da  Saúde.  A execução  do  citado  programa  será
descentralizada  com  base  na  divisão  territorial  dos  departamentos  regionais  de
saúde, respeitará a vocação regional e abordará, de forma integrada, as questões
ambientais  e  científico-tecnológicas,  permitindo  uma  ampla  estratégia  de
desenvolvimento regional.

Ainda que meritória, a proposição denota claramente sua natureza administrativo-
programática. Ocorre que o art. 90, inciso XIV, da Constituição Estadual, prevê que
compete privativamente ao governador do Estado dispor,  na forma da lei, sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo. Cumpre lembrar que nosso sistema de
governo se baseia no princípio da separação dos Poderes, tendo cada Poder funções
e prerrogativas definidas pela Constituição Federal. O Poder Legislativo pode e deve
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atuar na discussão das políticas públicas a serem implantadas no Estado. No entanto,
há  determinadas  políticas  públicas  que  são implementadas sem o aval  do  Poder
Legislativo,  aquelas  consideradas  meramente  administrativas,  de  competência
exclusiva do Poder Executivo.

Com efeito,  a  elaboração  e  a  execução desse tipo  de  ação  administrativa  são
iniciativas  que dispensam autorização legislativa  e configuram atribuição típica do
Poder Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais ações de
governo. Assim, a apresentação de projetos de lei tratando de temas dessa natureza
constitui  iniciativa  inadequada,  porque  inócua,  para  obrigar  o  Poder  Executivo  a
implementar uma ação que já está incluída em sua competência constitucional.

Lembramos  ainda  que  o  Supremo  Tribunal  Federal,  reafirmando  que  o  nosso
sistema jurídico se baseia no princípio da separação dos Poderes e que cada Poder
tem funções e prerrogativas próprias, definidas pela Constituição Federal, decidiu que
apenas  as  ações  administrativas  previstas  na  Constituição  bem  como  as  que
impliquem  investimentos  ou  despesas  para  ente  da  Federação,  necessariamente
inseridas nos seus respectivos orçamentos, devem ser  submetidas ao Legislativo.
Trata-se, no caso, da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
224  (ADIQO  224/RJ),  que  decidiu  não  ser  pertinente  a  edição  de  lei  específica
criando  programa  ou  ação  administrativa,  ressalvados  os  casos  expressamente
previstos  na  Constituição.  Dessa  forma,  com  exceção  das  hipóteses
constitucionalmente previstas, nenhuma ação administrativa, plano ou programa de
governo deve ser submetido ao Parlamento, seja porque muitos deles são atividades
típicas da administração, portanto matérias a serem disciplinadas mediante norma
infralegal,  seja  porque  restaria  inviabilizado  o  exercício  das  funções  do  Poder
Executivo.

Assim, o Poder Executivo Federal, no exercício de sua competência, instituiu por
meio da Portaria nº 971 do Ministério da Saúde, de 3/5/2006, a Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares - PNPIC - no Sistema Único de Saúde. Essa
portaria,  em  seu  art.  1º,  parágrafo  único,  estabelece  que  a  PNPIC  tem  caráter
nacional  e  recomenda  a  implantação  e  a  implementação  das  ações  e  serviços
relativos a essas práticas pelas Secretarias de Saúde dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios.



1100
____________________________________________________________________________

A Secretaria Estadual de Saúde - SES -, seguindo as diretrizes da política nacional,
aprovou a Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares - Pepic -, por
meio da Resolução nº 1.885 de 27/5/2009.

As  competências  dos  gestores  estaduais  e  municipais  estão  definidas  tanto  na
PNPIC  quanto  na  Pepic  e  seguem  a  lógica  de  atuação  do  SUS,  isto  é,  a
municipalização da execução de ações e serviços. Assim, cabe ao Estado elaborar
normas técnicas para inserção das práticas integrativas e complementares na rede de
saúde, manter articulação com municípios, apoiando-os na implantação e supervisão
das ações, e definir recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta
política,  considerando  a  composição  tripartite.  Aos  municípios  cumpre  incorporar
esses procedimentos à sua estrutura de prestação de serviços.

Dessa  forma,  cumprindo  sua  competência  no  financiamento  dessa  política,  o
Estado incluiu no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 - para
o exercício  de  2013,  a Ação 4237 -  Práticas Integrativas e Complementares -  no
Programa Atenção à Saúde. Essa ação tem por finalidade implantar e implementar no
SUS práticas  terapêuticas  integrativas  e  complementares  (homeopatia,  fitoterapia,
termalismo,  medicina  antroposófica,  medicina  tradicional  chinesa,  acupuntura  e
práticas  corporais)  com  a  perspectiva  da  prevenção  de  agravos,  da  promoção  e
recuperação da saúde.

Por último, informamos que na nota técnica elaborada pela SES, em resposta à
diligência requerida por esta comissão, há a seguinte informação:

“A Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares - Pepic -, para o
Estado de Minas Gerais foi  pactuada pela Comissão de Intergestores Bipartite  do
Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais pela Deliberação CIB-SUS-MG
n° 532, de 27 de maio de 2009, e aprovada pela Resolução SES-MG n° 1885, de 27
de maio de 2009. As práticas integrativas e complementares em saúde que integram
a  Pepic  SES-MG  são:  a  Homeopatia,  Plantas  medicinais/Fitoterapia,  Medicina
tradicional  chinesa  (Acupuntura  e  práticas  corporais),  Termalismo/Crenoterapia,
Medicina Antroposófica.”

Observa-se,  portanto,  que  a  medida  contida  na  proposição  já  está  sendo
implementada pelo Executivo.
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Dessa forma, por todos os motivos apresentados, entendemos que o projeto em
tela não pode prosperar nesta Casa Legislativa.

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

ilegalidade do Projeto de Lei nº 707/2011.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Duilio de Castro - Lafayette de Andrada -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.474/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe “restringe
o  uso  de  máscara,  venda  ou  qualquer  cobertura  que  oculte  a  face  em  eventos
multitudinários e dá outras providências.”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 12/9/2013,  foi  a  proposição distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Regimento  Interno,  foram
anexados à proposição o Projeto de Lei n° 4.516/2013, de autoria do deputado Fábio
Cherem, que visa proibir “o uso de máscara ou de qualquer adereço que oculte o
rosto e impeça a identificação de cidadão em manifestações públicas”, e o Projeto de
Lei  nº  4.596/2013,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Junior,  “que  dispõe  sobre  a
realização de protestos e manifestações no Estado de Minas Gerais.”

Cabe  a  esta  comissão,  em  exame  preliminar,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, combinado com
o art. 188, ambos do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto  de  lei  sob  análise  tem  o  objetivo  de  restringir  o  uso de máscara  ou

qualquer outro tipo de cobertura que dificulte a identificação do indivíduo (art. 1º). Nos
termos do art. 2º do projeto,“a pessoa com a face oculta por qualquer meio é obrigada
a se identificar sempre que solicitado por policial em serviço ou por servidor público
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no  exercício  do  poder  de  polícia”  e,  se  houver  fundado  receio  de  dano  ao  livre
exercício do direito de reunião e manifestação, ao caráter pacífico do evento ou à
segurança das pessoas e do patrimônio, facilitado pela ocultação da face, qualquer
dos agentes públicos mencionados no caput poderá ordenar a retirada da máscara (§
1º do art. 2º do projeto). O art. 3º, por sua vez, prescreve as sanções a que está
sujeito o infrator da lei, a saber: encaminhamento a identificação criminal (§ 1º); multa
(§ 2º) e monitoramento permanente em outros eventos de natureza análoga (§ 3º).

Conforme justifica o autor,
“Estamos vivendo um momento em que manifestações sociais legítimas acontecem

diariamente nas ruas do País. A grande maioria tem propósito pacífico e busca, por
meio dessas manifestações, a implementação de direitos sociais,  como transporte
eficiente  e  a  preço  justo,  saúde,  educação,  etc.  Entretanto,  infiltrados  entre  os
verdadeiros manifestantes, encontram-se criminosos que, com os rostos cobertos por
máscaras  ou  qualquer  outro  objeto  que  assegure  seu  anonimato,  praticam  atos
violentos contra a polícia e patrimônios público e particular.

(…)
Assim,  o  projeto  em  questão  tem  o  propósito  de  coibir  tais  atos  de  violência

praticados  por  vândalos  que  se  escondem  atrás  de  máscaras  -  ou  outro  objeto
qualquer - e, desse modo, conferir densidade normativa aos mencionados preceitos
constitucionais”.

Feito esse breve esclarecimento sobre a proposição, passamos à sua análise, nos
lindes da competência regimental desta comissão.

Primeiramente,  é  necessário  ressaltar  que o  uso de máscaras,  a  princípio,  não
evidencia o propósito criminoso de quem as usa, mas, ao contrário, pode ser a forma
utilizada pelo manifestante para expressar suas ideias e opiniões a respeito de um
fato. Explicamos: numa manifestação contra a corrupção, por exemplo, a utilização de
máscaras  de  palhaço  pelos  manifestantes  pacíficos  pode  ser  o  meio  por  eles
encontrado para expressar sua indignação. Nesse caso, poder-se-ia argumentar que
a proibição genérica do uso de máscaras ofende o direito à livre manifestação do
pensamento, insculpido no art. 5º, inciso IV, da Carta da República. Adicionalmente,
ressalte-se  que  o  inciso  XVI  do  mesmo dispositivo  constitucional  estabelece  que
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“todos  podem reunir-se pacificamente,  sem armas,  em  locais  abertos  ao  público,
independentemente  de  autorização,  desde  que  não  frustrem  outra  reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à
autoridade  competente”.  Dessa  maneira,  a  Constituição  não  estabelece  maiores
restrições ao exercício do direito de reunir-se pacificamente para se manifestar.

Contudo, não se pode desconsiderar que a Constituição da República assegura a
liberdade  de  manifestação,  mas  veda  o  anonimato  (art.  5º,  IV,  parte  final).
Adicionalmente,  o  art.  144 da  Carta  Magna  prescreve  que  “a  segurança  pública,
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”.

Nessa linha de pensamento, não podemos desconsiderar o momento atual, em que
vândalos  se  escondem atrás  de  máscaras  -  ou  outro  objeto  qualquer  -  a  fim  de
impedir  sua identificação e,  com isso,  praticar  livremente atos  contrários  à ordem
pública. Assim, a restrição de uso da máscara - e não a proibição pura e simples - tal
como  pretende  o  projeto  está  em  consonância  com  os  preceitos  constitucionais
vigentes e é a solução que se mostra mais adequada ao caso sob análise.

Neste  ponto,  cumpre-nos  mencionar  os  Projetos  de  Lei  n°s  4.516/2013  e
4.596/2013, ambos anexados à proposição sob análise, que pretendem proibir o uso
de  máscaras.  Como  foi  mencionado,  a  proibição  genérica  nos  parece  medida
desarrazoada se levarmos em consideração o direito constitucional insculpido no art.
5º,  inciso V, da Carta Magna e, por isso, pode suscitar  questionamentos judiciais.
Contudo, embora o princípio da razoabilidade seja um postulado jurídico, implícito no
art. 37 da Constituição da República, e explícito no art. 13, da Carta Estadual, muitas
vezes, sua análise depende da confrontação de elementos que são pertinentes às
comissões de mérito desta Casa e, por conseguinte, alheios ao espectro de atuação
desta comissão. Portanto, possíveis exageros ou fragilidades contidas no projeto em
estudo são temas que serão analisados nas comissões de mérito.

Assim,  ao realizar  a análise preliminar  de  constitucionalidade da proposição em
estudo  contrastando  seus  preceitos  com  os  da  ordem  jurídica  vigente,  não
encontramos óbices que impeçam sua regular tramitação nesta Assembleia.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade

do Projeto de Lei nº 4.474/2013.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Lafayette de Andrada -

Duilio de Castro.



1105
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2014

ATAS
ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 20/5/2014
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Mensagem  nº  657/2014  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº
5.218/2014), do governador do Estado - Ofício nº 17/2014 (encaminhando o Projeto
de  Lei  nº  5.219/2014),  do  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  -  Ofícios  -  2ª  Fase
(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  5.220  a
5.226/2014 - Requerimentos nºs 7.993 a 8.013/2014 - Requerimentos da Comissão
do  Trabalho  e  do  deputado  Rômulo  Veneroso  -  Comunicações:  Comunicação  do
deputado Sávio Souza Cruz - Questões de Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Agostinho

Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro
- Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Carlos Pimenta -
Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista -
Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Hélio Gomes -
Inácio Franco - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio
Bouças - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara
-  Mário Henrique Caixa -  Marques Abreu -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -
Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h10min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,
o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O deputado Braulio Braz, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
MENSAGEM Nº 657/2014

- A Mensagem nº  657/2014,  encaminhando o  Projeto de  Lei  nº  5.218/2014,  do
governador do Estado, foi publicada na edição anterior.

“OFÍCIO Nº 17/2014*
Belo Horizonte, 16 de maio de 2014.
Assunto: Encaminha Projeto de Lei
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 66, inciso

IV, alínea “b”, e 104, inciso II, da Constituição do Estado de Minas Gerais, o anexo
projeto de lei destinado a alterar o quadro de cargos dos serviços auxiliares da justiça
de primeiro e segundo graus.

Como Vossa Excelência poderá observar, propõe-se que o cargo/especialidade de
Oficial  Judiciário/Oficial  de  Justiça  Avaliador  passe  a  integrar  a  carreira  de  nível
superior  de  escolaridade,  com  exigência  do  grau  de  bacharel  em  direito  como
requisito para investidura no cargo. Com isso, este Tribunal atende a uma antiga e
justa reivindicação dessa classe de servidor, indispensável à prestação jurisdicional.

Ao ensejo, apresento-lhe os meus protestos de estima e consideração.
Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues,  Presidente do Tribunal de Justiça

do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI Nº 5.219/2014

Altera os quadros de cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de
primeiro grau do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Ficam extintos, com a vacância, 2.176 (dois mil cento e setenta e seis)
cargos de Oficial Judiciário, código JPI, previstos no Anexo IV da Lei nº 13.467, de 12
de janeiro de 2000.
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Parágrafo  único  -  Os  cargos  de  que  trata  o  caput deste  artigo  são  os  da
especialidade de Oficial  de  Justiça  Avaliador,  conforme previsto  em normativo  do
Tribunal de Justiça.

Art.  2º - Ficam criados, no Anexo IV da Lei nº 13.467, de 2000, 2.472 (dois mil
quatrocentos  e  setenta  e  dois)  cargos  de  Técnico  Judiciário,  código  JPI-GS,  da
especialidade de Oficial de Justiça Avaliador.

Parágrafo  único  -  Na  apuração  das  vagas  a  serem  ofertadas  nas  classes
subsequentes  à  inicial  da  carreira  a  que se  refere  este  artigo,  será  observada a
equivalência, em percentuais, aos quantitativos fixados no Anexo IV da Lei nº 13.467,
de 2000, para esse cargo.

Art. 3º - O provimento dos cargos de que trata o art. 2º desta Lei fica condicionado:
I - à vacância, à medida que for ocorrendo, dos 2.176 (dois mil cento e setenta e

seis) cargos de Oficial Judiciário extintos por força de seu art. 1º;
II - à lotação, mediante ato expedido pelo Tribunal de Justiça, e à vacância:
a) de 56 (cinquenta e seis) cargos de Oficial Judiciário e de 69 (sessenta e nove)

cargos de Técnico Judiciário, ambos da especialidade de Oficial de Justiça Avaliador,
decorrentes  do  disposto  no  art.  106  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais
Transitórias, acrescentado à Constituição do Estado de Minas pela Emenda nº 49, de
13 de junho de 2001;

b) de 84 (oitenta e quatro) cargos de Oficial Judiciário e 72 (setenta e dois) cargos
de  Técnico  Judiciário,  ambos  da  especialidade  de  Oficial  de  Justiça  Avaliador,
previstos no Anexo VIII da Lei nº 13.467, de 2000;

III - à lotação dos demais cargos.
Art.  4º  -  Ficam extintos,  com a  vacância,  10  (dez)  cargos de  Oficial  Judiciário,

código TJ-SG, previstos no item I.1 do Anexo I da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de
2007.

Parágrafo único - Os cargos de que trata este artigo são os da especialidade de
Oficial  de  Justiça,  conforme  previsto  em  regulamento  expedido  pelo  Tribunal  de
Justiça.

Art. 5º - Ficam criados, no item 1.1 do Anexo I da Lei nº 16.645, de 2007, 10 (dez)
cargos de Técnico Judiciário, código TJ-SG, da especialidade de Oficial de Justiça.
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Parágrafo  único  -  O  provimento  dos  cargos  a  que  se  refere  este  artigo  fica
condicionado à extinção, com a vacância, dos cargos de Oficial Judiciário extintos por
força do art. 4º desta Lei.

Art.  6º  -  É  requisito  para  a  investidura  no  cargo  de  Técnico  Judiciário,  das
especialidades de Oficial de Justiça e de Oficial de Justiça Avaliador, a titularidade do
grau de bacharel em Direito.

Art. 7º - Incluem-se no quantitativo de cargos previstos no inciso I do art. 1º desta lei
aqueles que, até a data de sua vigência, foram transformados em cargo de Oficial
Judiciário, nos termos do inciso II do art. 2º da Lei nº 13.467, de 2000.

Art. 8º - Caso haja, na data da publicação desta Lei, concurso publico vigente para
ingresso no cargo/especialidade de Oficial Judiciário/Oficial de Justiça Avaliador, os
cargos correspondentes ao número de vagas disponibilizadas no edital:

I - não serão considerados extintos nos termos do art. 1º desta Lei;
II - serão providos por candidatos aprovados no processo seletivo a que se refere o

caput deste  artigo,  em  número  equivalente  ao  das  vagas  previstas  no  edital,
obedecendo-se à ordem de classificação final no certame;

III  -  serão extintos após a vacância decorrente do provimento a que se refere o
inciso II deste artigo, desde que essa vacância ocorra após o prazo de vigência do
concurso público para ingresso nesse cargo/especialidade.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se aos cargos/especialidades de
Oficial Judiciário/Oficial de Justiça Avaliador que:

I - se tornaram vagos durante o processo seletivo;
II - vagaram, ou vierem a vagar, no prazo de vigência do concurso público para

ingresso nesse cargo/especialidade.
Art. 9º - Fica revogado o inciso II do art. 2º da Lei nº 13.467, de 2000.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Propõe  este  projeto  de  lei  a  extinção,  com  a  vacância,  de  cargos  de  Oficial

Judiciário, da especialidade de Oficial de Justiça Avaliador, e a criação de cargos de
Técnico  Judiciário,  da  mesma especialidade,  integrantes  dos  quadros  de  pessoal
Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de primeiro grau.
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A alteração desses dois quadros de pessoal decorre da determinação contida no
art. 255-A da Lei Complementar nº 59, de 2001, que contém a organização e divisão
judiciárias  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Citado  dispositivo  fixa  a  exigência  de
bacharelado em direito para o exercício das funções de oficial de justiça. Como esse
cargo,  no  Tribunal  de  Justiça,  pertence  à  carreira  de  segundo  grau,  propõe-se
extinguir com a vacância os cargos dessa carreira e a criação de número idêntico de
cargos na carreira de grau superior de escolaridade, denominada Técnico Judiciário.
O provimento dos cargos criados ficaria condicionado à extinção dos cargos de Oficial
Judiciário.

Os  artigos  iniciais  cuidam  dos  cargos  da  justiça  de  primeiro  grau,  que  conta
atualmente  com  2.533  cargos/especialidade  Oficial  Judiciário/Oficial  de  Justiça
Avaliador, conforme o Anexo III da Resolução nº 405, de 28 de novembro de 2002,
que regulamentou a Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000.

De acordo com o art.  1º,  serão extintos com a vacância 2.176 cargos de Oficial
Judiciário.  Importante  esclarecer  que  os  demais  cargos  já  integram  a  carreira  de
Técnico Judiciário, por força da Lei nº 10.593, de 1992.

O art.  2º  cria  os  cargos de  Técnico  Judiciário,  enquanto  o art.  3º  condiciona o
provimento a extinção com a vacância dos cargos de Oficial Judiciário e daqueles não
integrantes do quadro de provimento efetivo, os quais serão extintos em decorrência
das normas legais em vigor. Pretende-se, com isso, evitar diminuição do número de
servidores que atuam nas comarcas, exercendo a função de oficial de justiça.

Os artigos 4º e 5º versam sobre os cargos de Oficial Judiciário, da especialidade de
Oficial de Justiça, do quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça.

O art. 6º determina, como requisito de investidura no cargo de Técnico Judiciário,
das  especialidades  de  Oficial  de  Justiça  e  de  Oficial  de  Justiça  Avaliador,  a
titularidade do grau de bacharel em Direito.

Como o art. 2º da Lei nº 13.467, de 2000, transformou em cargo de Oficial Judiciário
os de Técnico Judiciário criados pela Lei nº 10.593, de 1992, entendeu-se necessário
explicitar que, no total de cargos extintos, estão incluídos os que foram transformados
nos termos daquela Lei, ou seja, a 13.467. É o que consta do art. 7º do projeto.

Por fim, propõe-se no art. 8º a revogação do inciso II do art. 2º da referida Lei nº
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13.467, de 2000, já mencionado acima, com o fito de preservar os cargos de Técnico
Judiciário ainda não transformados, eis que eles já se enquadram na situação objeto
da modificação legislativa agora proposta.”

- 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.  Aparecida  Canhestro,  secretária  executiva  e  cerimonial  da  Associação
Mineira de Municípios, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão
de Participação Popular encaminhado por meio do Ofício nº 1.501/2014/SGM.

Da  Sra.  Carolina  Garcia,  da  Secretaria  Operativa  do  Plebiscito  Popular,
agradecendo o apoio desta Casa à realização do V Encontro dos Movimentos Sociais
de Minas Gerais.

De D.  Walmor  Oliveira de  Azevedo,  arcebispo metropolitano de Belo  Horizonte,
encaminhando exemplar da publicação Arquidiocese em movimento - uma década no
terceiro milênio. (- À Comissão de Cultura.)

Do Sr. Eduardo Bernis, secretário de Trabalho (3), prestando informações relativas
aos  Requerimentos  nºs  6.667,  6.669 e  6.813/2013,  da  Comissão de Participação
Popular.

Da Sra. Eliane A. Castro Medeiros, secretária municipal de Saúde de Santa Luzia,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.606/2014,  da Comissão de
Saúde.

Da  Sra.  Giovanna  Carone  Nucci  Ferreira,  promotora  de  justiça,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.602/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do Sr. Joaquim Herculano Rodrigues, presidente do TJMG, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 6.481/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Levy Nogueira, da DMA Distribuidora S.A., prestando informações relativas
ao requerimento da Comissão da Pessoa com Deficiência encaminhado por meio do
Ofício nº 1.578/2013/SGM.
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Da Sra. Lídia Maria de Carvalho Otoni Vasconcelos, secretária municipal adjunta de
Modernização de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 7.246/2014, da deputada Liza Prado.

Do Sr. Luiz Moreira Gomes Júnior, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério
Público, encaminhando cópia de atas relativas às atividades desse órgão.

Do Sr. Marcelo Magno Ferreira e Silva, promotor de justiça, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 2.237/2011, da Comissão de Assuntos Municipais.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (3),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 7.246/2014, da deputada Liza Prado, e
7.290/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública;  e  agradecendo  voto  de
congratulações com o governo do Estado, formulado por esta Casa em atenção a
requerimento da Comissão de Segurança Pública, pela abertura de concurso público
para o cargo de investigador da Polícia Civil.

Do Sr. Vander Oliveira Borges, coordenador-geral de Operacionalização do Fundeb
e  de  Acompanhamento  e  Distribuição  da  Arrecadação  do  Salário-Educação,  do
FNDE,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.547/2014,  das
Comissões de Educação e de Direitos Humanos.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 5.220/2014

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Produtores Rurais de
Grão Mogol, com sede no Município de Grão-Mogol.

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

Produtores Rurais de Grão Mogol, com sede no Município de Grão-Mogol.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2014.
Tadeu Martins Leite
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Justificação:  A Associação  dos  Moradores  e  Produtores  Rurais  de  Grão  Mogol
funciona regularmente desde 11 de outubro de 2009 e tem sua sede localizada na
zona rural de Grão-Mogol.

É  uma  entidade  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  e  sua  diretoria  é
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelos cargos que exercem.

De acordo com o seu estatuto, suas finalidades principais são melhorar a qualidade
de vida de seus associados em geral e desenvolver trabalho social junto aos idosos,
jovens e crianças, distribuindo a eles, gratuitamente, benefícios alcançados junto aos
órgãos  municipais,  estaduais,  federais  e  a  iniciativa  privada,  além de organizar  e
incentivar  a  produção  agropecuária  e  promover  a  capacitação  técnica  dos
associados.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.221/2014
Declara de utilidade pública o Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, com

sede no Município de Conceição das Alagoas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública o Lar da Criança Vitorino Francisco

Rodrigues, com sede no Município de Conceição das Alagoas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio 2014.
Antonio Lerin
Justificação: O Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, com sede no Município

de  Conceição  das  Alagoas,  é  uma entidade  beneficente,  sem fins  lucrativos,  em
funcionamento desde 10 de maio de 2003, que tem por finalidade a prestação de
serviço a crianças de até 12 anos vítimas de abandono,  desagregação familiar  e
maus-tratos,  oferecendo  a  elas  acolhimento  e  apoio  através  de  hospedagem  em
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abrigo, alimentação, assistência social e psicológica, sem distinção de raça, condição
social, credo, política e religião.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão  pela  qual  esperamos  a  anuência  dos  nobres  colegas  ao  título  declaratório
proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.222/2014
Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação

tributária do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Acrescente-se o seguinte paragrafo ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975:
“§ … - 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,  até  31  de  dezembro  de  2030,  dos  veículos  automóveis  de
passageiros e de uso misto, dos ônibus, dos micro-ônibus e das vans, com motores
de  indução  eletromagnética  ou  combinação  de  pistão  alternativo  e  indução
eletromagnética (híbridos), inclusive as baterias, os acumuladores e os motores de
indução eletromagnética, suas partes e peças.”.

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2014.
Carlos Henrique
Justificação:  As  autoridades  responsáveis  pelo  planejamento  das  matrizes

energéticas têm feito, ao longo dos anos, opção pelo combustível fóssil - petróleo -,
que  é  um  bem  natural  esgotável,  sobrepondo-se  à  preocupação  com  os  efeitos
climáticos  das  emissões  de  gases  e  às  perspectivas  de  variação  de  preços  do
referido combustível, considerando-se que a produção interna ainda é insuficiente.

Entretanto, em face das novas tecnologias e na busca de novos paradigmas de
novas fontes energéticas, a exemplo do xisto, muito pesquisado como fonte de novo
combustível  a  ser  utilizado  pelos  países  desenvolvidos,  como Estados  Unidos  e
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outros países da Europa,  nosso país,  ao contrário,  ainda carece de outras  fontes
energéticas, que preservem o meio ambiente, de grande eficiência para o transporte
coletivo e individual de passageiros.

Os  carros  híbridos,  por  sua  vez,  combinam  duas  fontes  de  energia  distintas  -
combustível,  derivado  de  petróleo  ou  não,  e  eletricidade,  que  é  uma  evolução
tecnológica surgida nas últimas décadas, que reduziu de maneira eficaz os preços e a
dimensão das baterias e acumuladores necessários para movimentá-los.

Ademais, os carros híbridos e elétricos são muito comuns em países europeus e
nos Estados Unidos graças a incentivos fiscais dos governos locais e à preocupação
com  a  emissão  de  poluentes.  No  Brasil  ainda  há  poucos  modelos  movidos
eletricamente. O valor de um híbrido ainda é muito superior a veículos semelhantes a
gasolina ou álcool, necessitando portanto do incentivo governamental pretendido.

- 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 5.223/2014
Declara de utilidade pública a Associação Capelo Gaivota, com sede no Município

de Montes Claros.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Capelo Gaivota, com sede

no Município de Montes Claros.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2014.
Gil Pereira
Justificação:  A Associação Capelo Gaivota  é sociedade civil  sem fins  lucrativos,

beneficente,  cuja  finalidade  é  promover  e  articular  ações  de  defesa  dos  direitos
coletivos,  prevenção,  orientação,  prestação  de  serviços  e  apoio  à  família,
direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência, com vistas
a construir uma sociedade mais justa e solidária.

Dessa forma, como disposto em seu estatuto social, a associação realiza atividades
de inclusão e proteção de seus assistidos, buscando o desenvolvimento social da
comunidade  em  que  atua,  prestando  assim  relevantes  serviços  de  reconhecido
interesse público.
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A entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento desde 11 de junho de
1997 e cumpre todos os requisitos da lei, motivo pelo que faz jus ao título declaratório
de utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio desta Casa para a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e da

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

PROJETO DE LEI Nº 5.224/2014
Dispõe sobre o descarte dos filtros de cigarro e demais componentes de qualquer

produto fumígero, derivado ou não do tabaco, e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei regulamenta a dispensa de subprodutos do consumo de produtos

fumígeros, derivados ou não do tabaco, e veda o descarte de filtros de cigarros em
vias públicas.

Art. 2º - A indústria, as empresas distribuidoras e vendedoras, inclusive o comércio
varejista de produtos fumígeros são responsáveis pela disponibilização de meios para
a coleta diferenciada dos filtros de cigarros e demais subprodutos decorrentes de seu
consumo.

§ 1º  -  Consideram-se filtros de cigarro, para efeito desta lei,  os subprodutos do
consumo de produto fumígeno, derivados ou não do tabaco.

§  2º  -  O destino  final  adequado dos  filtros  de  cigarro  será  sua reciclagem,  em
relação  aos  materiais  aproveitáveis,  e  os  aterros,  públicos  ou  privados,  para  os
demais.

Art.  3°  -  É proibido jogar  filtro de cigarro em vias,  praças, parques e quaisquer
outras áreas e logradouros de acesso público.

§ 1º - A inobservância da determinação contida neste artigo sujeitará os infratores à
aplicação de uma multa que pode variar  entre R$100,00 (cem reais)  e R$500,00
(quinhentos reais),  por  filtro  de  produto  fumígero,  cobrada em dobro  em caso de
reincidência.

Art.  4º  -  As  empresas  mencionadas  no  art.  2º  desta  lei  deverão  disponibilizar,
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ininterruptamente, cartazes contendo advertência escrita, de forma legível, sobre a
proibição desta lei, junto aos locais de venda de produtos fumígeros.

§  1º  -  O  aviso,  afixado  nos  recintos  de  que  trata  esta  lei,  deverá  orientar  os
frequentadores sobre a importância da reciclagem dos filtros de cigarro e os danos da
incorreta dispensação desses produtos no meio ambiente.

§ 2º - A inobservância da determinação contida neste artigo sujeitará o infrator a
multa de R$300,00 (trezentos reais) a R$3.000,00 (três mil reais), cobrada em dobro,
nos casos de reincidência.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias a contar da data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2014.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Este  projeto  de  lei  visa  proteger  a  saúde  dos  cidadãos  e  o  meio

ambiente.
A sujeira diária com que nos deparamos em nossas cidades, em razão do descarte

indevido de subprodutos dos cigarros, é fonte dos mais diversos problemas sociais,
que vão desde a poluição visual, até prejuízos à saúde da população. A guimba de
cigarro, que, via de regra, é o lixo mais comum no planeta, pode ser encontrada nas
ruas, nos parques, nos gramados, nas matas e florestas, nas canaletas, nas galerias
de água pluviais e nos esgotos, nos canais, nos rios, na areia da praia e na água do
mar, etc.

As  pontas  de  cigarros  acesas  são  também  uma  das  principais  causas  de
queimadas, que destroem milhares de hectares de vegetação nativa todos os anos.
Existe  ainda  a  questão  estética,  já  que  é  comum  ver  belas  paisagens  sendo
estragadas por conta de bitucas jogadas no chão.

Uma última  consideração  se  faz  necessária.  A solução  que  aqui  apresentamos
muito se aproxima da regulamentação concernente ao descarte de pilhas e baterias
em nosso país, a qual tem trazido excelentes resultados.

Por essas razões, apresento este projeto de lei no intuito de obter avanços em favor
da  qualidade  de  vida  das  pessoas,  razão  pela  qual  espero  de  meus  pares  o
necessário apoio para aprovação desta proposição.
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-  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 5.225/2014
Obriga as empresas que fabricam smartphones e similares no Estado a instalar nos

aparelhos o “botão da morte”.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  as  empresas  que  fabricam  smartphones e  similares  no  Estado

obrigadas a instalar em seus aparelhos um “botão da morte”.
Parágrafo  único  -  “Botão  da  morte”  é  um  dispositivo  que  visa  desativar

permanentemente o aparelho de maneira remota após um roubo ou furto, além de
deletar todos os dados presentes no aparelho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2014.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto de lei tem como intenção tornar o furto de celulares um

crime menos lucrativo.  De acordo com um estudo conduzido pela Universidade de
Creighton,  uma  medida  desse  porte  pode  fazer  com  que  consumidores  gastem
US$2,5 bilhões a  menos por  ano.  Estatísticas  do  governo norte-americano dizem
ainda que um entre cada três roubos no país envolvem um aparelho celular.

Dessa forma, podemos evidenciar a importância de tal projeto de lei para o Estado.
Portanto, pedimos o apoio dos nobres colegas para sua aprovação.
- 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 5.226/2014

Declara de utilidade pública a Fundação Senhor Bom Jesus, com sede no Município
de Perdões.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Senhor Bom Jesus, com

sede no Município de Perdões.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 20 de maio de 2014.
Duarte Bechir
Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Fundação

Senhor Bom Jesus, com sede no Município de Perdões. Em pleno funcionamento
desde sua fundação,  a  entidade é  uma associação civil  sem fins  lucrativos,  com
duração por tempo indeterminado.

A entidade tem como finalidade exclusiva produzir e veicular programas de rádio e
televisão de caráter educativo.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  atende  aos  requisitos
constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

REQUERIMENTOS
Nº 7.993/2014,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

secretária de Educação pedido de informações sobre os prejuízos que poderão sofrer
os  alunos do Colégio  Tiradentes,  de  Belo  Horizonte,  em razão da  declaração de
inconstitucionalidade  de  dispositivos  da  Lei  Complementar  nº  100,  de  2007,
notadamente no que se refere à dispensa dos professores responsáveis pelo 3º ano
do  ensino  médio,  tendo  em  vista  a  realização  do  Enem  2014.  (-  À  Mesa  da
Assembleia.)

Nº  7.994/2014,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  ao  Sr.  Ercílio  Confort  Lorena,  prefeito  municipal  de
Heliodora, e a toda sua equipe, pela qualidade de gestão dos gastos públicos, que,
aliada ao bom desempenho nas áreas de saúde e educação, colocou o município
entre os dez primeiros do Brasil no Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e de
Gestão no ano de 2012. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 7.995/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
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voto de congratulações com o Sr.  Robson Braga de Andrade, novo presidente da
Confederação Nacional da Indústria.

Nº 7.996/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  concessão do  título  de
Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Antônio José Vieira, presidente
da  Higident  do  Brasil  Indústria  e  Comércio  Ltda.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de
Turismo.)

Nº 7.997/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares, civis e federais que menciona, pela
atuação na ocorrência, em 15/5/2014, em Pitangui, que resultou na prisão de três
pessoas e na apreensão de droga.

Nº 7.998/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 15/5/2014, em Ipatinga, que resultou
na apreensão de  4,5kg de maconha;  e  seja encaminhado ao Comando-Geral  da
PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares
pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.999/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 15º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/5/2014, em Patos de Minas, que
resultou na apreensão de droga e na prisão de três pessoas; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.000/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 58º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/5/2014, em Coronel Fabriciano, que
resultou na apreensão de três menores e de armas, veículos, objetos de valor, droga,
quantia em dinheiro e na prisão de sete pessoas; e seja encaminhado ao Comando-
Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.001/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 30º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/5/2014, em Brasília de Minas, que
resultou na prisão de dois homens e na apreensão de quantia em dinheiro e de uma
réplica de arma de fogo; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 8.002/2014,  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 16/5/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou na recuperação de um veículo roubado e na prisão de três homens; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.003/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 14/5/2014, em Ipatinga, que resultou
na  prisão  de  um  homem  suspeito  de  estelionato  e  na  apreensão  de  materiais
utilizados para falsificação de documentos; e seja encaminhado ao Comando-Geral
da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de  recompensa  aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.004/2014,  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  16/5/2014,  em  Ouro  Branco,  que
resultou na apreensão de grande quantidade de droga,  quantia em dinheiro  e na
prisão de três pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 8.005/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 29º Batalhão de
Polícia  Militar  e  na  18ª  Companhia  de  Missões  Especiais  da  Polícia  Militar,  pela
atuação  na  ocorrência,  em  17/5/2014,  em  Poços  de  Caldas,  que  resultou  na
apreensão de droga e na prisão de dois homens; e seja encaminhado ao Comando-
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Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.006/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 43º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18/5/2014, em Governador Valadares,
que resultou na apreensão de droga e munição e na prisão de um homem; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
(- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  8.007/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências com relação à morte de
crianças das comunidades indígenas maxacali situadas em Santa Helena de Minas e
Bertópolis, devido ao surto do vírus influenza B.

Nº  8.008/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria Nacional de Saúde Indígena pedido de providências com
relação à morte de crianças das comunidades indígenas maxacali situadas em Santa
Helena de Minas e Bertópolis devido ao surto do vírus influenza B.

Nº  8.009/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Funai pedido de providências com relação à morte de crianças das
comunidades indígenas maxacali situadas em Santa Helena de Minas e Bertópolis,
devido ao surto do vírus influenza B. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº  8.010/2014,  do  deputado Sávio  Souza  Cruz,  em que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  ao  Sr.  Julimar  Marques  da  Rocha  pela  magnífica
apresentação musical durante a 71ª Exposição Agropecuária e Industrial de Curvelo.
(- À Comissão de Cultura.)

Nº  8.011/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  secretário  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  a  morte  de
crianças das comunidades indígenas maxacali nos Municípios de Santa Helena de
Minas e Bertópolis devido ao surto do vírus influenza B. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.012/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 21ª CIA
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PM/34º  BPM,  pela  atuação,  em  18/5/2014,  em  Belo  Horizonte,  que  resultou  na
apreensão de um adolescente e de arma, munição, drogas e quantia em dinheiro. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº  8.013/2014,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com a Escola Estadual Dom José Gaspar, de Araxá, pela conquista
do prêmio Curtas  Histórias,  do  Ministério  da Educação,  com o vídeo  O almirante
negro, produzido por cinco alunos com a coordenação do Sr. Órfilo Honorato Fraga,
professor de comunicação aplicada. (- À Comissão de Educação.)

Da Comissão do Trabalho em que solicita seja encaminhado à Mesa desta Casa
pedido  de  providências  para  a  agilização  da  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº
3.195/2012,  que  dispõe  sobre  o  piso  salarial  regional  dos  profissionais  de
enfermagem no Estado. (Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do deputado Rômulo  Veneroso em  que solicita  seja comunicada  ao  Plenário  a
criação da Frente Parlamentar Pró-Turismo. Subscrevem termo de adesão à criação
dessa  frente  parlamentar  as  deputadas  Liza  Prado  e  Maria  Tereza  Lara  e  os
deputados Arlen Santiago, Bonifácio Mourão, Cabo Júlio, Carlos Henrique, Celinho do
Sinttrocel, Célio Moreira, Dalmo Ribeiro Silva, Duarte Bechir, Duilio de Castro, Elismar
Prado,  Fabiano  Tolentino,  Gilberto  Abramo,  Gustavo  Valadares,  Jayro  Lessa,
Lafayette de Andrada, Mário Henrique Caixa, Paulo Lamac, Romel Anízio, Rômulo
Viegas,  Sávio  Souza Cruz,  Sebastião  Costa,  Tadeu Martins  Leite,  Tenente  Lúcio,
Ulysses Gomes e Wander Borges.

Comunicações
- É também encaminhada à presidência comunicação do deputado Sávio Souza

Cruz.
Questões de Ordem

O deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de usar deste espaço com a
devida vênia  de V.  Exa.  para  registrar  um fato que está nos preocupando muito,
principalmente  na  região  do  Norte  de  Minas.  Todos  sabem  que  a  região  passa
sucessivamente,  ano  após  ano,  por  grandes  dificuldades,  principalmente  nesta
ocasião de seca. Este ano tivemos poucas chuvas, mesmo nos períodos em que
ocorrem de forma concentrada. De 2013 a 2014, ocorreu uma virada de ano ainda
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mais atípica, porque todos os anos ocorriam concentrações com as quais estávamos
acostumados,  mas,  neste  ano,  ocorreu  uma  virada  de  forma  muito  acanhada,
trazendo  muito  sofrimento  ao  Norte  de  Minas.  Aliás,  hoje  a  seca  parece  estar
generalizada em grande parte do Sudeste brasileiro. Vejam pelo que São Paulo está
passando: falta de abastecimento na maior metrópole deste país, deixando milhões e
milhões de pessoas alarmadas. De qualquer maneira, presidente, queria trazer esta
informação  porque  estamos  observando  que  infelizmente  as  ações  por  parte
principalmente  do  governo  federal  não  estão  chegando  ao  Norte  de  Minas.  Já
estamos praticamente no final do mês de maio e vamos ter, com certeza, um período
de mais cinco meses de seca. O Rio São Francisco está morrendo, pois passa pela
maior  seca da sua história.  Próximo a  Itacarambi,  Sr.  Presidente,  4km abaixo  da
cidade de Itacarambi,  já  é possível  atravessar  o São Francisco  a pé,  graças aos
vários bancos de areia que se formaram. A Barragem Três Marias está retendo as
águas e só as solta no momento em que passam algumas embarcações ou quando
ficam encalhadas. Estamos vivendo esse momento tão difícil na região do Rio São
Francisco, próximo a Januária e a Itacarambi.  Na semana passada estive lá  para
fazer um grande seminário e debater as ações dos governos federal e estadual para
reativar e trazer mais ânimo ao turismo das cidades ribeirinhas. A grande dificuldade,
o  grande  clamor  das  pessoas  que  moram  às  margens  do  São  Francisco,
principalmente na região de Itacarambi, foi a falta de água dentro do rio. Esse é o
quadro que estamos antevendo. Aproveitando este espaço, presidente, queria fazer
um apelo neste momento - e o faço de forma solene e oficial - para que os órgãos
governamentais, inclusive os órgãos do governo do Estado, a Copasa e a Copanor, a
bendita Copanor, cuja criação votamos há alguns anos, atuem de forma imediata. Se
deixarmos as ações virem daqui a dois ou três meses, veremos o quadro do ano
passado.  Foi  um quadro drástico e pintado de forma cruel,  principalmente com a
região do Norte de Minas. Então, como deputado da base do governo e que acredita
no governo de Alberto Pinto Coelho, queria fazer um apelo. Nós, que acompanhamos
o belíssimo governo do ex-governador Aécio Neves, que acompanhamos o governo
fantástico,  magnífico  do  governador  Anastasia  e  que  acreditamos  no  governo  do
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governador Alberto Pinto Coelho, queremos fazer um apelo veemente desta tribuna,
nesta tarde, neste dia: que o governo do Estado, na falta, na ausência das ações do
governo federal,  que sempre chegaram tarde e no momento final  da seca, que o
governo do Estado acuda nossa região. Os municípios servidos pela Copanor estão
absolutamente insatisfeitos, a Copanor que votamos, criamos e na qual acreditamos.
Estivemos com o presidente da Copanor, Dr. Franklin, e o convidamos a vir a esta
Casa. Vamos criar uma comissão de deputados para receber aqui o Dr. Franklin, que
nos explicará o que a Copanor fará para atender principalmente os municípios do
Vale do Jequitinhonha. Vamos trazer a esta Casa também a equipe da Copasa para
que nos dê uma palavra de tranquilidade e nos diga o que fará para matar a sede do
povo do Norte de Minas. Só mais um minuto, presidente. Com certeza, a seca será a
pior de toda a história da região. Já vamos somar as ações da seca deste ano com as
do ano passado. Queremos acreditar que o governador Alberto Pinto Coelho, como
sempre fez, pois sempre foi solidário, sempre foi presente no Norte de Minas e no
Vale do Jequitinhonha, determine que a Copanor estenda suas ações à região do
Jequitinhonha e a Copasa atenda o Norte de Minas, principalmente no abastecimento
de água para matar a sede do norte-mineiro. Muito obrigado.

O  deputado  Rômulo  Viegas  -  Muito  obrigado,  presidente.  Quero,  muito
rapidamente, relatar uma matéria do jornal  Estado de Minas do dia 1º de abril, que
fala de um novo alerta sobre o clima. (- Lê:) “Relatórios se tornam desnecessários
para demonstrar que o clima está mudando. São tantas as variações surpreendentes
que a normalidade parece fato excepcional. Os impactos não se restringem a esta ou
àquela região, a este ou àquele país, a este ou àquele continente. São globais. Se a
observação  empírica,  porém,  é  comprovada  pela  ciência,  o  problema  ganha
dimensões  alarmantes.  É  o  que  comprova  o  painel  intergovernamental  sobre
mudanças  climáticas  (IPCC),  divulgado  no  domingo  em  Yokohama,  no  Japão.  O
documento, com mais de 2 mil páginas e 30 capítulos, trata dos impactos produzidos
pela ação humana sobre a natureza. Os abalos do aquecimento global projetados
para o século XXI têm efeitos mais assustadores na disponibilidade de água doce e
na produção de alimentos. Segundo o texto, não há áreas livres de risco. Ricos ou
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pobres,  desenvolvidos  ou  em  desenvolvimento,  todas  as  nações  têm
vulnerabilidades,  algumas  mais,  outras  menos,  mas  nenhuma  está  plenamente
preparada para enfrentar o desafio que ameaça os sistemas naturais e humanos.
Diferentemente do IPCC de 2007, criticado por apresentar dados superficiais e fazer
previsões  precipitadas,  o  deste  ano  baseou-se  em  estudos  mais  abrangentes  e
comprovados por diferentes fontes. Não significa que tenha faltado rigidez ao anterior.
Significa  que  menor  número  de  artigos  científicos  confirmaram  determinados
fenômenos. Apesar das diferenças, tanto o de 2007 quanto o de 2014 apontam fato
incontestável.  O  mundo,  por  enquanto,  não está preparado para fazer  frente  aos
desafios do novo paradigma. Mas as mudanças climáticas são realidade que exige
respostas imediatas. O planeta paga conta antiga, cujo débito se acumula desde a
Revolução Industrial. Impõem-se medidas urgentes aptas, senão a frear o processo,
pelo menos a atenuar-lhe os efeitos. Ainda há tempo, diz relatório, embora se torne
cada  vez  mais  apertado.  Grandes  marchas  começam  com  pequenos  passos.  O
primeiro:  convencer-se  de  que o  meio  ambiente  não é  coração de mãe,  em que
sempre cabe mais um. Não cabe. No caso do Brasil, além de reduzir drasticamente o
desmatamento,  há  que  se  tomarem  medidas  sérias  para  evitar  desperdícios  e
melhorar a qualidade dos insumos. Entre elas, incentivar a troca de eletrodomésticos
com alto consumo de energia por outros econômicos, estimular a economia e o reúso
da água, evitar a poluição de rios e lagos. Não só. Melhorar o transporte público -
sobretudo o modal sobre trilhos - reduz a poluição e melhora a qualidade de vida.
Sem  olhar  de  frente  a  tragédia  anunciada,  condenamos  o  mundo  a  duas  penas
capitais: morrer de sede e de fome”. Portanto, presidente, esse novo alerta sobre o
clima  nos  motiva  no  Parlamento  de  Minas  a  nos  empenhar  cada  vez  mais  nas
condições  adequadas  para  motivar  prefeituras,  governos  estaduais,  o  governo
brasileiro e os demais países a terem mais interesse com a questão da natureza,
senão corremos o risco de deixar uma herança muito ruim para os nossos futuros
descendentes. Muito obrigado por sua atenção.

O  deputado  Ulysses  Gomes  -  Presidente,  gostaria  de  compartilhar  algo.  Tive
oportunidade diversas vezes nesta Casa de trazer um problema que tem se agravado
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cada  dia  mais.  Desde  o  ano  passado,  quando  fomos  procurados  por  várias
instituições  de  ensino  que  haviam  aderido  ao  PEP,  participamos  de  audiências
públicas, recebemos várias instituições em nosso gabinete e visitamos algumas delas
na região do Sul  de Minas.  Mas, infelizmente,  é impressionante o descaso deste
governo com essas instituições, com os profissionais, sobretudo com aqueles alunos,
jovens, adolescentes, aquelas pessoas que acreditaram em uma proposta, em uma
oportunidade de ensino profissionalizante. Diga-se de passagem, essa ideia não é tão
inovadora como o governo diz, mas é uma ideia que merece, sim, nosso louvor. É
uma ideia  que partiu  da  iniciativa  do  governo do Estado ao oferecer  vagas para
jovens, para pessoas que querem ter oportunidade de se profissionalizar, a partir de
uma escola particular, obviamente a partir de um convênio feito com essa instituição
para a aquisição das vagas. Essa instituição oferta essas vagas a várias pessoas
naquelas cidades, naquela região. O programa, por sua concepção e iniciativa, com
certeza, teria tudo para dar certo, a exemplo, talvez, do governo federal, que ampliou
as escolas técnicas e as universidades federais por todo o Brasil. O que ele fez com
isso? Gerou oportunidade para milhões e milhões de brasileiros, com uma grande
diferença. Não vou tratar aqui do mérito da qualidade, mas digo que a diferença foi
significativa. Houve oportunidade real, oportunidade em que, de fato, as pessoas não
tiveram somente o espaço e a qualidade do serviço e da educação ofertados, mas
também,  sem  dúvida  nenhuma,  a  garantia  de  começar  um  ensino,  um  curso  e
terminá-lo  com  diploma de qualificação.  Ao  contrário  disso,  o  governo do Estado
criou, inventou o programa de educação profissional, mas, infelizmente, ao longo de
um  ano,  ele  não  paga  a  essas  instituições.  É  uma  situação  gravíssima.  Essas
instituições,  presidente,  para poderem ofertar  esses programas nas suas cidades,
tiveram de contratar mais professores, tiveram de investir em mobiliários, em mais
espaços e em novo local, com seus recursos, para poder exercer a suposta ideia do
governo de oferecer aos alunos de cada uma das cidades esses cursos. O governo,
ao  longo  dos  meses,  ignora  essa  situação,  não  paga  e  não  dá  resposta.  Ele  é
cobrado  e  não  dá  resposta  aqui  nesta  Casa  às  instituições,  quando  elas  se
organizam, se mobilizam, como aconteceu na semana passada. Estive aqui na terça-



1127
____________________________________________________________________________

feira  alertando que na quinta-feira,  dia 15,  haveria  uma manifestação.  O governo
merece novamente aquele título com que o batizamos:  governo cara de pau.  Ele
soltou novamente uma nota avisando às instituições, um dia antes da manifestação,
que iria pagá-las nos três dias seguintes. Já se passou uma semana, presidente, e a
nova carta  da  secretária  Ana Lúcia  Gazzola  e do  seu superintendente,  Rafael  de
Freitas, foi por água abaixo mais uma vez. Eles, novamente, empurram essa questão
com a barriga e dão as costas a esses alunos e a essas instituições. Repito, eles
investiram,  fizeram  empréstimos  para  cumprir  com  a  obrigação,  porque  os
profissionais  que  foram  contratados  estão  dentro  da  escola  cobrando  daquele
empresário que os contratou. Ele não pode virar as costas para aqueles profissionais
e para aqueles alunos. No entanto, o governo, a secretária e o superintendente fazem
isso, sim. Eles fogem, escondem-se. Às vésperas de uma manifestação envia-se um
ofício,  uma carta, uma manifestação dizendo: "Calma, minha gente, o programa é
maravilhoso, é importante. Daqui a três dias vamos pagar a vocês". Passou-se uma
semana, e, mais uma vez, a mentira foi dita a esses profissionais. Quero manifestar
nossa indignação, presidente, mas, infelizmente, nossa Casa não tem condições de
compartilhar com os líderes nossa indignação. A situação é insuportável para aqueles
que há mais de 10 meses - há casos de 14 meses - não recebem nenhum centavo do
governo, que lhes ofereceu isso. Resumindo, Sr. Presidente, chegam, plantam uma
ideia, com recursos públicos para fazer um programa - que, diga-se de passagem, é
até interessante -, mas abusam da boa vontade de profissionais e instituições. Recebi
uma denúncia da minha cidade de Itajubá sobre uma instituição de mais de 80 anos
que  oferece  ensino  profissionalizante  e  hoje  está  endividada  porque  o  Estado  a
enganou e não cumpre sua obrigação de pagar o que deve. Muito obrigado.

O deputado Tadeu Martins Leite - Caro presidente deputado Hely Tarqüínio, levanto

uma  questão  de  ordem  neste  momento  para  revelar  a  este  Plenário  uma

preocupação e fazer um pedido de providências à Cemig, à Copasa e à malfadada

Copanor.  Há algum tempo a Cohab vem construindo casas nas cidades mineiras.

Pelo que soube, em três ou quatro cidades onde as casas estariam prontas para

serem entregues, muitas construções estão paradas há mais de um ou dois meses
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porque, infelizmente, a Copanor, a Cemig e a Copasa não foram lá para fazer as

instalações necessárias. Em Botumirim, mais de 40 casas estão prontas há mais de

um mês e meio e até hoje a Copanor e a Cemig não fizeram o seu dever de casa. Em

Engenheiro  Navarro  são  32  casas;  Felício  dos  Santos,  40;  Glaucilândia,  30;

Pintópolis, 40. E tudo isso apenas no Norte de Minas. Sabemos que a Copanor passa

por dificuldades com a má remuneração dos funcionários, que têm de trabalhar sem

nenhuma condição  verdadeira.  Como alguns  disseram  mais  cedo,  a  Copanor  foi

criada, mas infelizmente ainda não mostrou a que veio. Ao contrário, ela deveria vir e

ajudar as cidades mais pobres de Minas Gerais, o Norte do Jequitinhonha e o Mucuri.

Ela  enviou  a  sua  estrutura  para  lá,  mas  a  água  está  só  piorando.  Agora,  neste

momento, as casas que serão importantes para centenas de famílias não podem ser

entregues porque a Cemig, a Copasa e a Copanor ainda não fizeram o seu dever de

casa, não fizeram as instalações necessárias para que as prefeituras e as lideranças

as entregassem. Portanto gostaria, perante V. Exas., de cobrar agilidade da Cemig,

da Copasa e da Copanor, para que façam o seu dever de casa permitindo ao Estado

entregar essas casas à população que tanto precisa. Não entraremos em questões

políticas.  Essas  casas  são  importantes  para  a  população.  Na  semana  passada,

realizamos  audiência  pública  na  Assembleia  com  a  participação  de  centenas  de

funcionários  da  Copanor  reclamando  não  apenas  da  falta  de  estrutura,  mas

principalmente das condições de trabalho, dos salários quase miseráveis, da falta de

assistência à saúde e da alimentação. Infelizmente, em todas as cidades do Norte, do

Jequitinhonha e do Mucuri atendidas pela Copanor a população tem de lidar com uma

água de péssima qualidade. Mais uma vez peço à Cemig, a Copasa e a Copanor que

agilizem  as  instalações  nas  casas  de  Botumirim,  Felício  dos  Santos,  Engenheiro

Navarro e Pintópolis, onde elas já estão prontas. A população está sendo privada de

receber  esse  bem  que  a  ajudará  tanto,  talvez  por  falta  de  competência  ou  por

morosidade  por  parte  das  empresas.  Eram  essas  as  minhas  palavras,  caro

presidente.  E,  observando  que  não  existe  quórum  neste  momento  para  darmos

continuação aos trabalhos, peço encerramento, de plano, da reunião.
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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, desconvocando a extraordinária de
logo mais, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária
de amanhã, dia 21, 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 24ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 15/5/2014

Presidência do Deputado Antônio Carlos Arantes
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Entrega de Placa -
Palavras da Sra. Sara Maria Chalfoun de Souza - Palavras do Sr. Hudson Teixeira -
Palavras do Sr. Alysson Paulinelli - Palavras de D. Mauro Morelli - Palavras do Sr.
André  Luiz  Coelho  Merlo  -  Palavras  do  Sr.  Marcelo  Lana  Franco  -  Palavras  do
Presidente - Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Antônio Carlos Arantes - Bosco - Duarte Bechir.

Abertura
O presidente (deputado Antônio Carlos Arantes) - Às 20h12min, 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 Bosco,  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  Empresa  de  Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais - Epamig - pelos 40 anos de sua fundação.
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Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. André Luiz Coelho

Merlo, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando
o governador do Estado, Sr. Alberto Pinto Coelho; Marcelo Lana Franco, presidente
da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig; Marcelo de Souza
e Silva, secretário municipal adjunto de Desenvolvimento Econômico, representando
o  prefeito  municipal  de  Belo  Horizonte,  Sr.  Marcio  Lacerda;  e  Florindo  Dalberto,
presidente do Conselho Nacional dos Sistemas Estaduais de Pesquisa Agropecuária;
o  Exmo. e Revmo.  Sr.  D.  Mauro Morelli,  bispo emérito  da  Diocese de Duque de
Caxias e presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
de  Minas  Gerais  -  Consea-MG;  os  Exmos.  Srs.  Alysson  Paulinelli,  presidente
executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho - Abramilho - e ministro
de Estado da Agricultura no período entre 1974 e 1979; Hudson Teixeira, presidente
da  Associação  dos  Pesquisadores  da  Epamig;  e  Paulo  Luis  Rabello,  prefeito
municipal de Três Pontas; a Exma. Sra. Nilda de Fátima Ferreira Soares, reitora da
Universidade Federal de Viçosa; o Exmo. Sr. Antônio Álvaro Corsetti Purcino, chefe-
geral da unidade de Sete Lagoas da Embrapa Milho e Sorgo; e a Exma. Sra. Sara
Maria Chalfoun de Souza, pesquisadora da Epamig Sul de Minas.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. desembargador

Eduardo Lobato, ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho; Elmiro Nascimento,
ex-deputado desta Assembleia e vice-presidente da Copasa; Sérgio Rodrigues, vice-
prefeito municipal de Juiz de Fora; Emílio Mouchrek, presidente da Sociedade Mineira
de  Engenheiros  Agrônomos  -  Smea;  Getúlio  Gontijo,  assessor  parlamentar  do
vereador Prof. Wendel; Luiz Ademir Hessmann, presidente da Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Santa Catarina - Epagri; Orlando Melo de Castro, coordenador da
Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios  -  Apta;  José Geraldo Medeiros,
presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - Emparn;
Danilo  Rheinheiner  dos  Santos,  presidente  da  Fundação  Estadual  de  Pesquisa
Agropecuária - Fepagro; Maxell Assis de Souza, presidente do Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - Incaper; vereador Prof. Wendel; e
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Toninho Gama, subsecretário de Agronegócio da Secretaria de Agricultura; e a Exma.
Sra. Letícia Torres, subsecretária de Estado de Casa Civil.

Gostaria  de  registrar  também  mensagem  que  nos  foi  enviada  pelo  Exmo.  Sr.
deputado federal Marcos Montes, por meio da qual lamenta sua ausência, em razão
de compromissos assumidos previamente, e parabeniza a Epamig, na pessoa do seu
presidente  Marcelo  Lana,  pelo  transcurso  de  seus  40  anos,  juntamente  com  o
deputado Antônio Carlos Arantes pela homenagem que propôs.

Neste momento, faremos a leitura de mensagem do Exmo. Sr. senador Aécio Neves
(-  Lê:)  “Caro  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  caros  parlamentares  mineiros,
autoridades e demais participantes dessa reunião especial, que homenageia os 40
anos da nossa Epamig, empresa orgulho dos mineiros. Com grande alegria saúdo
todos  os  presentes.  As  pesquisas  desenvolvidas  pela  Epamig,  ao  longo  de  sua
história, foram fundamentais para definição de políticas para o setor e também para
consolidar o papel de protagonismo do Estado de Minas na agropecuária brasileira.
Do  apoio  à  agricultura  familiar  até  a  agroindústria  de  ponta,  essas  pesquisas
ofereceram informações e tecnologias de grande relevância para aprimorar a gestão
da  atividade  agrícola  e  suas  práticas,  resultando  em  expressivo  aumento  da
competitividade,  da  qualidade  e,  principalmente,  da  produtividade  do  setor.  Hoje,
Minas Gerais destaca-se no agronegócio brasileiro, ocupando cerca de 12% do PIB
setorial, e temos crescido, consistentemente, ao longo dos últimos anos. Entre 2001 e
2011, o PIB do agronegócio mineiro cresceu 80%, além de aumentar sua participação
no conjunto do País. Grande parte deste resultado é trabalho da Epamig. É por isso
que  não  poderia  deixar  de  encaminhar  esta  mensagem  louvando  essas  quatro
décadas de sucesso, resultado do trabalho dedicado de cada um dos seus técnicos,
parceiros, administradores e funcionários. Presidente Marcelo Lana, leve a todos os
servidores da Epamig meu abraço fraterno e meu reconhecimento. Reconhecimento
que, estou certo, também é de todos os mineiros. Caros amigos, um grande abraço a
todos. Senador Aécio Neves”.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será apresentado
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pelo  Coral  da  Assembleia,  sob  a  regência  do  maestro  Guilherme  Bragança  e
acompanhado pelo pianista Antônio Carlos de Magalhães.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o deputado Antônio Carlos Arantes, representando o
presidente  da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega ao
presidente da Epamig, Sr. Marcelo Lana Franco, de placa alusiva a esta homenagem.
A placa contém os seguintes dizeres: (- Lê:) “O desenvolvimento da agropecuária é,
sem dúvida, um dos mais importantes parâmetros para se medir o progresso de uma
nação. Mais do que um indicativo econômico, o setor revela o potencial de promoção
da  qualidade  de  vida  da  população,  por  meio  da  capacidade  de  produção  de
alimentos. É por isso que, cada vez mais, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de
Minas  Gerais  -  Epamig  -  vem  consolidando  sua  relevância  ao  contribuir  com
expressivos avanços para o segmento agrícola em nosso estado. Seja na agricultura
familiar, seja no agronegócio, a instituição se dedica incansavelmente à pesquisa de
soluções  e  inovações  tecnológicas  para  o  desenvolvimento  sustentável  da
agropecuária,  em  benefício  da  sociedade  mineira  e  do  Brasil.  A  Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais rende justa homenagem à Epamig pelos seus
40 anos de fundação”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras da Sra. Sara Maria Chalfoun de Souza

Boa noite a todos. Cumprimento as autoridades presentes, na pessoa do deputado
Antônio Carlos  Arantes,  propositor  desta homenagem, e,  também,  do Dr.  Marcelo
Lana Franco, presidente da Epamig.

Prezados colegas da Epamig, senhoras e senhores, tenho a honra de representar,
nesta solenidade comemorativa dos 40 anos da Epamig, o grupo de pesquisadores
da  instituição,  motivo  pelo  qual  agradeço  aos  meus  colegas.  Iniciando  esta
mensagem, não poderia deixar de relembrar o momento ocorrido após a fundação da
Epamig,  da  constituição  do  grupo  de  pesquisadores,  do  qual  fui  a  27ª  a  ser
contratada.  Éramos,  então,  um  grupo  de  jovens  pesquisadores  encarregados  de
cumprir  a  missão  proposta  para  essa  instituição:  propor  e  executar  o  programa
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estadual  de  pesquisa,  com  o  objetivo  de  apresentar  soluções  para  o  complexo
agrícola  de  Minas  Gerais.  Naquela  época,  parecia-nos  que  os  conhecimentos
adquiridos nas universidades, das quais éramos, na maioria, recém-egressos, seriam
suficientes  para  atender  as  demandas  de  um  extenso  e  diversificado  setor
agropecuário como o de Minas Gerais.

No entanto, a nossa verdadeira qualificação foi aquela adquirida no contato com os
produtores rurais, que enfrentam os fatores imponderáveis de sua atividade, sejam
eles  intempéries  climáticas,  ataques  de  novas  pragas  e  doenças,  volatilidade  de
preços, barreiras não tarifárias que às vezes desvalorizam ou mesmo desqualificam
os seus produtos. Dessa forma, tornou-se bem claro para nós, pesquisadores, que os
produtores  rurais  deveriam  ser  prioritariamente  os  principais  beneficiários  dos
resultados de nossas pesquisas. Construímos uma via de mão dupla entre a pesquisa
e  o  setor  produtivo,  caminho  este  percorrido  sob sol  ou  chuva  pelos  produtores,
trazendo-nos suas demandas, e pelos pesquisadores, procurando retornar com as
soluções. Nossas fazendas experimentais, escritórios e laboratórios abriram-se para
os produtores, e, de forma semelhante, suas propriedades abriram-se para nós.

Equipes  multidisciplinares  foram  se  estabelecendo  para  atender  aos  diversos
programas  de  pesquisa:  cafeicultura,  fruticultura,  bovinocultura,  piscicultura,  entre
outros. Não raras vezes um pesquisador de determinada especialidade era solicitado
a contribuir em vários programas de pesquisa, situação que prevalece até hoje, mas à
qual os pesquisadores não se furtaram jamais.

Características  como  tenacidade,  persistência,  humildade  para  recomeçar  um
trabalho, com o objetivo de assegurar a qualidade dos resultados, foram definindo o
grupo de pesquisadores, incorporando-se ao seu modo de ser e disseminando-se dos
mais antigos para os que chegavam, fator essencial para a conquista da credibilidade
e respeito dedicados à Epamig e aos produtores.

Ressalvo, no entanto, que o atual corpo funcional, apesar de altamente qualificado
e  motivado,  encontra-se  em  número  reduzido,  tendo  em  vista  a  extensão  e
complexidade do setor agropecuário do Estado, sendo urgente a aquisição de novos
talentos, visando sustentar o elevado padrão de serviços prestados até o momento. A
captação  de  recursos  junto  aos  órgãos  de  fomento  governamentais  ou  privados
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dependia da elaboração de projetos minuciosos. Dessa forma, inúmeras propostas
foram submetidas destacadamente à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais - Fapemig -, cuja criação, em 1986, constituiu-se em um marco para o
maior  desenvolvimento  da  pesquisa  e  inovação  no  Estado;  ao  CNPq,  Finep,
Embrapa, entre outros.

Deve-se ressalvar ainda que o alinhamento dos processos de gestão financeira e
administrativa  da  pesquisa  agropecuária  às  suas  necessidades  é  indispensável,
tendo  em  vista  que  processos  biológicos,  uma  vez  deflagrados,  podem  ter  sua
mitigação  ou  mesmo  sua  solução  limitada  por  trâmites  excessivamente
burocratizados ou em desarmonia com os eventos nos quais  se pretende intervir.
Dessa forma, destacamos a relevância das fundações, como a Fundecit, Funarbe e
outras, que imprimem essa característica de agilidade requerida pelas peculiaridades
da pesquisa agropecuária.

Executados os projetos de pesquisa, após a análise dos resultados, chegávamos
ao momento tão esperado de entregá-los aos produtores e vê-los serem validados
após a incorporação aos seus processos produtivos.

Mantendo-nos fiéis aos propósitos de oferecer soluções para o complexo agrícola
estadual,  os resultados de pesquisa foram e permanecem sendo, prioritariamente,
disseminados em veículos acessíveis aos produtores, entre os quais destacamos a
revista Informe Agropecuário, cujas edições alternam temas específicos, a exemplo
de um número recente dedicado ao tema “Defesa vegetal e sustentabilidade para o
agronegócio”, com números dedicados às diferentes culturas, como fruticultura, café,
entre outras. Somam-se os inúmeros boletins e circulares técnicas. Num ambiente
acadêmico, nossos pesquisadores divulgam os resultados obtidos em conceituados
periódicos e eventos nacionais e internacionais, além de colaborarem na formação de
recursos  humanos  por  meio  da  participação  em  diversos  programas  de  pós-
graduação.

Contemplamos hoje a posição destacada do Estado de Minas Gerais no ranking da
agropecuária  brasileira  e  a  relevância  da  atividade  no  Estado como geradora  de
divisas,  de  emprego  e  de  sustentabilidade  do  equilíbrio  econômico  e  social  de
extensas  regiões.  Podemos  dizer,  sem  sombra  de  dúvidas,  que  a  pesquisa
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desenvolvida  pela  Epamig  tem  sido  um  fator  imprescindível  para  desenhar  esse
cenário de sucesso.

Chegamos a afirmar, sem medo de errar, que, se não fosse a competência das
instituições  de  pesquisa,  entre  elas  a  Epamig,  no  enfrentamento  de  algumas
ameaças, importantes culturas, como o café, poderiam não figurar no cenário agrícola
de nosso estado.

Nos  referimos,  a  título  de  exemplo,  ao  episódio  da  introdução  da  ferrugem  do
cafeeiro, na década de 1970, doença que havia dizimado a cafeicultura em países
como o Ceilão (atual Sri Lanka). Naquele país, a partir de 1869, a ferrugem incidiu
intensivamente nas lavouras, e a produção de café caiu de 50.000t para zero em 20
anos. Resultado: quebra de produtores e de bancos, e, curiosamente, os ingleses
tiveram  de  modificar  a  bebida  tradicional  de  café  para  chá.  Dessa  forma,  o
prognóstico sobre a introdução da doença no Brasil era de que os efeitos aqui seriam
igualmente catastróficos. O esforço concentrado nas instituições de pesquisa, entre
elas  a Epamig,  permitiu que hoje, 40 anos após a introdução da doença, não só
tenhamos estabelecido medidas eficazes para seu controle, mas também considera-
se ter ocorrido um salto qualitativo na cultura, pela melhoria geral dos tratos culturais
dispensados às lavouras, que necessitaram ser adaptadas e modernizadas para a
aplicação das medidas de controle da doença.

Hoje Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil,  sendo responsável por
mais da metade da produção do País.

A Epamig  prossegue  em  sua  atuação,  agindo  de  forma proativa  em  relação  a
ameaças recentes, tais como o problema gerado pelo banimento do produto químico
tradicionalmente  utilizado  para  o  controle  de  uma  das  pragas-chaves  para  a
cafeicultura, a temida broca do café, buscando alternativas para seu controle químico
e  biológico,  assim  como  em  relação  à  ameaça  representada  pela  introdução  do
nematoide  Meloidogyne paranaensis, cujos trabalhos incansáveis de pesquisa têm
sido coordenados pela pesquisadora Dra. Sônia Lima Salgado. Gostaria de destacar
esse nome, porque ela está conduzindo esses trabalhos na Epamig.

Outro exemplo que gostaríamos de destacar refere-se ao programa de pesquisa de
uva e vinho, coordenado por uma equipe de pesquisadores, estabelecido na Fazenda
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Experimental de Caldas. Pesquisas realizadas desde a seleção de cultivares até a
produção de vinhos cuja qualidade é testada na única adega enológica presente na
Região  Sudeste  do  Brasil,  somadas  ao  esforço  dos  empresários  do  setor,  têm
permitido a revitalização da vitivinicultura na Região Sul, bem como a abertura de
novas fronteiras nas regiões Centro-Oeste e Noroeste do Estado de Minas. Podemos
afirmar que muito em breve Minas Gerais estará entre os maiores estados produtores
de vinhos finos, graças ao empreendedorismo e à persistência de nossos colegas.

Esses são exemplos pontuais de demandas dos cafeicultores mineiros, em que a
pesquisa da Epamig tem atuado prontamente. Igual sucesso tem sido atribuído aos
demais programas de pesquisa.

Hoje estamos aqui, portanto, com as mãos cheias de bons resultados e o coração
alegre pela consciência tranquila em cumprir  com o nosso dever.  Conclamamos a
todos os parceiros, envolvendo aqueles com os quais atuamos desde a fundação da
empresa, até os que ao longo de nossa trajetória foram agregando valor ao nosso
trabalho, como as Universidades Federais de Lavras, de Viçosa e de Minas Gerais, a
Embrapa,  a  Emater,  o  IMA as  cooperativas,  as  associações  de  produtores,  as
instituições de fomento, destacadamente a Fapemig, a Assembleia Legislativa, que
tomem a si a responsabilidade de proteger e apoiar a Epamig, instituição estratégica
para o contínuo progresso do Estado de Minas Gerais. Desejamos uma longa vida à
Epamig e nos propomos a prosseguir buscando, cada vez mais, um padrão ouro de
atuação, no sentido de tornar os sistemas agropecuário e agroindustrial  de Minas
Gerais cada vez mais produtivos, competitivos e ambientalmente sustentáveis. Muito
obrigada.

Palavras do Sr. Hudson Teixeira
Boa  noite.  Cumprimento  as  autoridades  que  compõem  a  Mesa  na  pessoa  do

deputado Antônio Carlos Arantes, presidente desta reunião e da Comissão de Política
Agropecuária e  Agroindustrial  desta  Assembleia;  do Sr.  André  Melo,  secretário  de
Agricultura;  e  do  Dr.  Marcelo  Lana  Franco,  presidente  da  Epamig.  Demais
autoridades,  prezados  colegas  pesquisadores,  demais  empregados  da  Epamig,
senhoras e senhores, boa noite.
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Inicialmente,  agradeço  a  esta  Casa  Legislativa  pela  iniciativa  desta  importante
homenagem, que muito nos é significativa e honrosa.

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig -, parabéns pelas
inúmeras  e  históricas  contribuições  ao  desenvolvimento  do  setor  agropecuário
mineiro  e,  por  que  não  dizer?,  brasileiro.  Parabéns  pelo  trabalho  competente,
realizado  com esmero  e  responsabilidade pelo  seu  corpo técnico-científico,  pelos
administrativos, auxiliares de campo e colaboradores temporários. Parabéns também
aos nossos parceiros e apoiadores habituais: agências de fomento, instituições de
ensino, cooperativas agrícolas, extensão rural, produtores rurais, representantes do
setor público e privado e representantes legislativos. Saibam que seu apoio tem sido
fundamental.

Nascida da visão arrojada de alguns, a Epamig cresceu, floresceu, por um período
até  adoeceu,  quase  morreu,  mas  vem  se  recuperando  e,  apesar  de  algumas
cicatrizes, continua firme sua profícua caminhada, sempre no cumprimento de sua
missão constitucional, que é a de continuar sendo a principal instituição de execução
de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. Aos 40 anos pode ser comparada a uma
senhora balzaquiana: já viu quase tudo, sofreu quase tudo, viveu quase tudo, mas
ainda não realizou tudo. Quer mais. E sabe que é capaz de realizar mais.

A Associação de Pesquisadores da Epamig considera esta data comemorativa dos
40 anos como o marco zero de nossa empresa. Será nossa grande oportunidade de
recomeçarmos bem. Poderemos corrigir nossa rota, corrigir nossos métodos, mudar
as ferramentas, mudar nossos conceitos, quebrar alguns paradigmas. Por que não?
Será a oportunidade para tentarmos enxergar para além de onde nossa vista alcança.
Nos  próximos  anos  temos  de  fazer  diferente.  Como  disse  Albert  Einstein:  “Não
pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo”.

Alegra-me comemorar os 40 anos da Epamig, festejar as conquistas e aproveitar
para aprender com as adversidades vividas por meus colegas mais antigos e por
mim, e delas tirar mais conhecimento e experiência. Ótimo! Mas me interessa mais
tentar vislumbrar o que está por vir. O que acontecerá a esta empresa no próximo
ano,  nos próximos 4 ou 40 anos? Envelhecerá bem? Terá o amparo necessário?
Sobreviverá ao sistema?
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E  quanto  a  nós  empregados,  aplicaremos  todo  o  nosso  tempo  e  inteligência
trabalhando, organizando e realizando pesquisa agropecuária ou vamos desperdiçar
energia preciosa, buscando fora da empresa uma existência e compensação mais
justas e dignas? Muitos conhecem a qualidade do trabalho realizado pelas pessoas
que  formam  o  quadro  de  empregados  da  Epamig,  relevante  e  comprovada
contribuição  dessa  empresa  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  do  País.  Portanto,
gostaríamos também de ser mais respeitados.

Queremos ter  nosso esforço e comprometimento reconhecidos na justa medida.
Não é pedir muito, é?

Como pesquisador nessa empresa, considero-me um dos agentes que influenciarão
os rumos dessa caminhada. Sinto-me, em parte, responsável pelas mudanças que
hão de vir para melhor ou para pior. E reconheço, humildemente, que sozinho não
tenho  como  realizar  tudo.  Sei  que  será  preciso  que  mais  e  mais  pessoas  e
instituições coloquem seu conhecimento, posição, autoridade, ética e principalmente
vontade  de  fazer  a  serviço  de  uma Epamig  melhor  e  de  um  setor  agropecuário
mineiro  mais  eficiente  e  competitivo  em  cada  um  dos  próximos  dias.  Parabéns,
família Epamig. Meus agradecimentos.

Palavras do Sr. Alysson Paulinelli
Excelentíssimas  autoridades,  tenho  a  honra  de  cumprimentá-las  na  pessoa  do

nosso prezado amigo Antônio Arantes, deputado que dirige esta reunião. A gripe está
tão forte que está me segurando. Presidente da Epamig, na sua pessoa, gostaria de
cumprimentar  todos  os  administradores,  pesquisadores  e  funcionários  que  vivem
essa empresa nos dias de hoje. Uma palavra de respeito e agradecimento às outras
instituições  aqui  presentes,  às  nossas  universidades,  à  Embrapa.  Na  pessoa  do
coordenador das empresas estaduais de pesquisa presentes, gostaria de dizer que
esta comemoração de hoje tem um significado especial na vida da nossa querida
Epamig,  que completa 40 anos.  Estou entendendo que me convidaram para falar
porque, às vezes, a idade nos coloca com um repertório de vivência permanente, que
tem de trazer alguma novidade quando se é convocado, especialmente para um ato
ou uma solenidade como esta.

Vi o Pipaemg nascer. Ele foi a renascença do Instituto Agronômico de Minas Gerais,
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fechado há cinco anos por falta de recursos no Estado. O Pipaemg foi uma proposta
audaciosa que inspirou posteriormente o governo federal a repeti-la na criança da
Embrapa,  já,  então,  abonada  pela  lei  que  dava  a  oportunidade  da  criação  das
empresas públicas.

Ao criar a Embrapa, teve o governo a preocupação de procurar somar esforços,
num intenso programa integrado de pesquisas agropecuárias do País, para a década
1970,  não só  com  a  presença  da  Embrapa,  mas  especialmente,  das  instituições
estaduais,  das nossas universidades.  Hoje nos honra muito a presença da nossa
querida Universidade Federal de Viçosa, da nossa querida Universidade de Minas
Gerais e da nossa querida Universidade Federal de Lavras, aqui representadas, que,
indiscutivelmente,  foram  baluartes  no  desenho  de  uma  nova  etapa  da  pesquisa
brasileira.

Não  criamos  instituições  de  pesquisa,  simplesmente  para  ostentá-las.  Criamos
instituições  de  pesquisa,  para  responder  a  um  desafio  nacional.  O  País  havia
crescido, tinha se desenvolvido e mudado, de Getúlio a Juscelino. Um País que em
1930 tinha apenas 20% de sua população urbana e, em 1960, ao término do governo
JK, 50%. Aí, a grande decepção: o gigante verde, o País continental não era capaz de
abastecer sua população urbana. Lembro-me bem, 47.500 brasileiros se instalaram
no campo, utilizando todo o esforço e conhecimento existente, e não conseguiram
atender  à  própria  demanda  nacional;  30%  do  principais  produtos  no  peso
proporcional  eram  importados.  Importávamos  quase  100%  do  trigo  que
consumíamos. Importávamos 50% do leite que consumíamos, importávamos 30% da
carne  que  consumíamos.  Importávamos  arroz,  feijão,  episodicamente,  milho.
Importávamos quase todo produto que o Brasil era capaz de produzir. Tudo isso era
pago pelo trabalho dos brasileiros na chamada cultura do café, produto tropical que o
Brasil  conseguiu  desenvolver  não  só  como grande  centro  produtor,  mas  também
como grande centro inovador,  grande centro divulgador,  levando a que os países,
especialmente, os de clima temperado, substituíssem o famoso chá da Índia pelo café
brasileiro.  Passamos  a  ter  recursos.  Foram  nossos  recursos  do  café  que
possibilitaram o desenvolvimento, embora incipiente de uma indústria nacional que
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não possuíamos. Com o desenvolvimento da indústria e o movimento gregário do
homem para a cidade muda a vida brasileira.

A Embrapa e a Epamig foram criadas para atender  a um desafio.  Por que não
somos capazes de autoabastecer este país? Já tínhamos ocupado as nossas terras
roxas  de  São  Paulo,  do  Paraná,  de  Santa  Catarina  e  do  Rio  Grande  do  Sul.
Ocupávamos as terras médias do Sul  de Minas,  do Triângulo e de Goiás,  mas a
produção não era suficiente. Lembrou bem o pesquisador que nos precedeu, ao dizer
que essa instituição não foi criada por um capricho, mas sim para ajudar a atender a
um desafio nacional.

Quando  entrei  no  governo,  a  produção  de  soja  no  Brasil  era  de  200.000t,
quantidade que hoje qualquer município da área produtora supera. Sabem por quê? É
porque a soja que aqui estava era aquela que havia nascido lá na China, no norte da
China. E os Estados Unidos, vendo o potencial daquele produto, trouxe-o para o lado
americano e ali desenvolveu a genética, os tratos culturais, o manejo, conseguindo
obter grandes produções. Nós, brasileiros, também fomos lá e trouxemos a mesma
semente,  mas  havia  uma pequena  diferença.  Trata-se  de  um  produto  da  região
temperada do globo, o que exigia 16 horas de sol diárias. Onde existe isso no Brasil?
Os gaúchos que aqui  estiveram sabem que só  no  Paralelo  30,  aquele que corta
Alegrete, faz 16 horas de sol por dia. Somente ali produzimos soja.

Quero  apenas,  nesse  exemplo,  mostrar  o  que  foi  a  missão  desafiadora  das
instituições de pesquisa, nas quais incluo a Embrapa, as instituições estaduais, as
nossas universidades e as instituições privadas de pesquisa. Em menos de 10 anos,
assustadoramente, o Brasil anunciava ao mundo que já tinha material genético para
produzir soja no Equador, em níveis iguais ou superiores ao da soja americana. Uma
missão. Isso não aconteceu só com a soja, porque também abraçamos a ideia de que
éramos um país tropical e que não tivemos 4 mil anos de sucessivos conhecimentos
que nos dessem oportunidade de produzir  para  nos autoabastecer  e  competir  no
mercado internacional.  Outra missão foi quebrada graças à força de coesão e ao
esforço  integrado  das  instituições  estaduais  e  federais,  das  universidades  e  dos
cientistas brasileiros.

Felizmente, é fácil de avaliar. Hoje, não somos apenas os maiores produtores de
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soja do mundo, mas também os maiores exportadores e competidores na face da
Terra.

Ouvi aqui uma proposta, além da de terminar, já que o tempo está esgotado: essas
instituições não podem se acomodar. Usar a Embrapa, a Epamig, o Sistema Estadual
de Pesquisas é ter na mão um Exocet, e não riscar bombinhas em festa de São João,
como estão fazendo com nossas instituições federais.

Esta homenagem da Assembleia Legislativa tem um profundo conceito básico; deve
a Casa do povo avaliá-lo. Se quiserem, podemos contar a história das dificuldades de
recursos humanos que tivemos para criar a Epamig e a Embrapa e para desenvolver
as nossas universidades. Hoje, não, somos um país que já forma 12.500 doutores por
ano, mas que, estranhamente, deixa de investir, em uma economia forte criada pelo
próprio setor agropecuário, o mínimo necessário a nosso desenvolvimento científico e
tecnológico. Parar agora será um suicídio. A evolução científica não se estanca, faz
parte do processo competitivo que o mundo globalizado escolheu para si.

Meus amigos, creio que a minha idade e o caminho que segui dão-me a autoridade
de alertar, nos 40 anos de existência da Epamig, sobre a necessidade de mudanças
profundas  no  conceito  de  investimentos  em  um  país  em  desenvolvimento.  É
necessário,  sim,  salvar  vidas,  ajudar  os  pobres,  exercer  a  função  social,  mas  a
diferença  é  única:  continuaremos  a  exercer  funções  sociais  permanentemente,
eternamente, ou vamos desenvolver, na ciência e na tecnologia, as soluções de que
somos capazes? Muito obrigado.

Palavras de D. Mauro Morelli
Senhoras e  senhores,  esto brevis  et  placebis:  seja breve e vai  agradar.  Espero

poder seguir a recomendação do querido presidente Antônio Carlos Arantes, que me
proporcionou esta oportunidade de também somar um pouco a essa energia que está
brotando aqui de revitalização da Epamig.

Presidente Marcelo Lana, acredito que a Epamig é muito preciosa para contribuir
para Minas Gerais atingir o primeiro objetivo de desenvolvimento do milênio.

Tive  o  privilégio  de  trabalhar  no  Comitê  de  Nutrição  da  ONU,  fui  promotor  de
nutrição  durante  quatro  anos  e  tenho  aprendido  uma  coisa  muito  importante.  O
melhor alimento para a nossa saúde tem muitas cores: branco, amarelo, vermelho,
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verde, preto. Quanto mais diversificada a cor do nosso prato, mais certeza se tem de
que se está comendo um alimento saudável e adequado. Quem produz esse alimento
diversificado em cores e riqueza é a agricultura familiar.

Este ano estamos celebrando o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Hoje, em
Diamantina, estamos com um treinamento para 11 municípios. Chegamos agora a
220 municípios com o programa estruturador, nas escolas estaduais, Cultivar, Nutrir e
Educar, implantado. Sem a participação efetiva da Epamig, nós não conseguiremos
atingir o objetivo de implementação da Lei Federal nº 11.947, de 2009 que dispõe
sobre alimentação escolar, e não merenda. Minas Gerais não constitui um problema
para  a  fome  no  mundo  nem  no  Brasil.  Este  estado  faz  divisa  com  sete  outras
unidades  da  Federação  e  é  de  uma  riqueza  fabulosa  em  termos  da  sua
sociobiodiversidade. Ninguém pode, mais do que Minas, oferecer um prato saudável
e colorido, que faça da nossa gente um povo inteligente, criativo e bem-humorado.
Com todos os percalços que aqui foram lembrados, a Epamig já demonstrou, que tem
competência. Ela pode e deve contribuir. Como a nossa querida Emater vai prestar o
seu serviço junto ao trabalho que nós estamos realizando? Um programa inédito. Não
conheço nenhum executivo de outros níveis que tenha um programa similar. São três
secretarias  de Estado apenas com um programa pensado,  planejado,  implantado,
executado  com três  gerências,  centrado  no  binômio  educação e  nutrição.  É  algo
inédito.

Esta Casa precisa garantir outras instituições correspondentes para que a Epamig
disponha de recursos necessários para realizar importantes pesquisas direcionadas
para a  nossa agricultura  familiar  nessa diversidade dos biomas  de Minas Gerais.
Minas Gerais pode muito. Só na área da aquicultura e piscicultura está comprovado
que nos espelhos d'água da União e do Estado nós poderíamos estar produzindo
200.000t de peixe, e não produzimos. Acho que não passa de 20 mil e o consumo é
de 70 mil. Precisamos que as nossas instituições sejam valorizadas, dinamizadas e
que tenham recursos necessários para que Minas Gerais possa ser de fato um lugar
de gente que se alimenta de forma saudável, inteligente e adequada. Minha presença
aqui é para fazer esse apelo a esta Casa. Muito obrigado.



1143
____________________________________________________________________________

Palavras do Sr. André Luiz Coelho Merlo
Boa  noite.  Gostaria  de  cumprimentar  de  maneira  especial  o  deputado  Antônio

Carlos  Arantes,  autor  do  requerimento,  e  representando  aqui  o  deputado  Dinis
Pinheiro,  presidente  desta  Casa;  meu amigo Marcelo  Lana Franco,  presidente da
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig; Marcelo de Souza e
Silva, representando o Sr. Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte; a Profa. Nilda
de  Fátima  Ferreira  Soares,  reitora  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  aqui
representando todas as universidades que trabalham com o setor agropecuário; o Sr.
Florindo  Dalberto,  presidente  do  Conselho  Nacional  dos  Sistemas  Estaduais  de
Pesquisa  Agropecuária;  D.  Mauro  Morelli,  presidente  do  Conselho  de  Segurança
Alimentar  e Nutricional  Sustentável  de Minas Gerais,  que nos antecedeu,  a quem
peço bênção.

Fica difícil falar depois dos senhores, essas feras, como o Dr. Alysson e D. Mauro,
que vêm liderando de maneira especial e muito segura e objetiva, defendendo as
minorias  do  nosso  Estado  e  do  nosso país,  defendendo  o  acesso  de  todos  aos
alimentos e defendendo, de maneira especial, a agricultura familiar.

Cumprimento o Antônio Álvaro Purcino, chefe-geral da Embrapa Milho e Sorgo; o
Hudson Teixeira, presidente da Associação dos Pesquisadores da Epamig, e o Exmo.
Sr. Paulo Luís Rabello, prefeito de Três Pontas. Deixei para cumprimentar por último
o eterno ministro Alysson Paulinelli.

Gostaria,  senhoras  e  senhores,  de  começar  meu  rápido  pronunciamento
separando-o  em  dois  momentos.  O  primeiro  é  como  produtor  rural,  para  quem
deveríamos dar um destaque especial. Sei que na Mesa há vários produtores rurais,
mas deveríamos ter  um destaque especial na Mesa, representando os produtores
rurais deste Estado. Falo então como produtor rural que sou, e falo - se me permite,
Francisco Simões -  em nome da Faemg e em nome da Fetaemg também. Neste
momento não interessa o tamanho do produtor rural, estamos aqui falando de quem
produz.  Gosto  muito  de  eliminar  a  distância  que estão  querendo colocar  entre  a
agricultura familiar e a agricultura empresarial, pois as duas se complementam, as
duas são importantes.

Gostaria, como produtor rural, de agradecer realmente à pesquisa neste país, de
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agradecer a todos vocês, servidores, a todos vocês, pesquisadores, que trabalharam
e trabalham para o desenvolvimento deste país. Então, ministro Alysson Paulinelli, o
senhor é a nossa maior referência. Iniciou tudo na década de 1970, convencendo o
governo militar de que a grande saída era investir na pesquisa. Gostaria então, como
produtor  rural,  de novamente agradecer  ao senhor  e a todos os pesquisadores e
servidores das empresas de pesquisa e também das universidades, porque vocês
realmente fizeram a diferença para Minas Gerais e para o Brasil. Nós, como disse o
ministro Alysson Paulinelli,  que não conhecíamos quase nada na década de 1970,
conquistamos  o  cerrado.  Nós,  do  interior,  gostamos  de  falar  que,  depois  que
descobrimos  as  braquiárias,  desenvolvemos  a  nossa  pecuária.  E  aí  vieram  as
pesquisas  na  agricultura,  e  o  Brasil  passou  a  produzir  um  PIB  de  mais  de
R$1.000.000.000.000,00.  Minas  Gerais  produziu  um  PIB,  em  2013,  de
R$142.000.000.000,00, contribuindo com 13% do PIB Agropecuário Nacional. E isso
está bem dividido entre pecuária e agricultura. Muita gente acha que é a agricultura
que puxa esses valores, mas, não, a pecuária também puxa. Para vocês terem uma
ideia, no ano passado nosso PIB cresceu 4,5%, e foi a pecuária, que cresceu 11% em
Minas Gerais, em 2013, que sustentou esses 4,5%.

Isso  é  devido  ao  conhecimento,  à  inovação,  porque  sem  a  pesquisa  não
chegaríamos  a  lugar  algum.  Como secretário  de  Estado,  eu  gostaria  de  deixar  a
mensagem de que vejo a pesquisa em três etapas: aquele início difícil; depois uma
grande conquista até o final da década de 1980; depois parece que os governos se
esqueceram da pesquisa, de repente acharam que já tinham conhecido tudo, e isso é
uma grande mentira. Temos que procurar a inovação, o novo conhecimento a todo
momento.  Passamos  um  período  em  que  os  governos,  tanto  estaduais  quanto
federal, não prestaram atenção na pesquisa e quase jogaram uma pá de cal na nossa
pesquisa, principalmente na nossa Epamig. Quero fazer justiça ao então governador
Aécio Neves, nosso senador hoje, que deu um basta nisso e se preocupou com a
pesquisa, reerguendo a Epamig de 2013 para cá. Sabemos que está muito longe do
ideal. Não concordo com a história de que as empresas de pesquisa têm que ser
autossustentáveis; acho que quem tem que sustentar a pesquisa são os governos,
porque sabemos que a cada real investido, há em torno de R$10,00 a R$15,00 de
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retorno. Então por que parar? Não dá para entender. É um retorno sensacional. Só
que, como ele não é palpável num primeiro momento, e a prioridade é segurança
pública, saúde e educação, ficamos esquecidos. Mas não podemos deixar de brigar.

Como secretário, estou conversando com o Marcelo Lana, com o presidente e o
deputado Antônio Carlos Arantes. Modificaremos isso, e modificaremos logo. Temos
que  focar  novamente  nas  pesquisas.  Não  podemos  ter  uma  empresa  que  não
consegue fazer o seu custeio, com as fazendas quase abandonadas. Desculpem-me,
é um dia de festa de 40 anos, e nada do que estou falando encobrirá a beleza da
Epamig e seus 40 anos, mas temos que viver a realidade. Sou muito prático. Acho
que também temos que falar a verdade neste momento e exigir das autoridades - e
me incluo nelas. Trabalharemos para, se necessário, refundar a Epamig, e não só
revitalizá-la.

Vejo aqui o ex-secretário Elmiro, que trabalhou tanto, nosso próximo senador. E não
será por poucos meses, mas por quatro anos e tanto. E quero o apoio de todos vocês
pensantes dessa área. Vamos pensar.

Outro dia falei numa reunião uma coisa até agressiva, que talvez pudesse agredir
as outras empresas vinculadas nossas, como a Emater, o IMA e a Ruralminas, que
são as outras três -  a Epamig é a quarta. Se tivéssemos que escolher  uma para
sobreviver, tinha que ser a Epamig, porque sem o que levar ao homem do campo,
não precisavam existir as outras. Para que infraestrutura? Para que defesa sanitária?
Para  que  extensão  rural,  se  não  temos  novidades  e  nada  desenvolvido  ou  a
desenvolver?  É isso  que sinto  realmente.  Então todas as três  têm  que ter  muito
carinho com a Epamig, Marcelo. Esse é meu pensamento.

Gostaria de parabenizar todos vocês que construíram os 40 anos da Epamig e dizer
que o trabalho de vocês foi, é e sempre será fundamental para o desenvolvimento da
nossa agropecuária principalmente. Muito obrigado a todos vocês.

Palavras do Sr. Marcelo Lana Franco
Muito  boa noite  a  todos  e  a  todas.  Inicialmente,  cumprindo o  protocolo,  queria

cumprimentar o nobre deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem, representando o presidente da Casa, o deputado
Dinis  Pinheiro;  o  deputado Bosco,  também companheiro  da Comissão de Política
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Agropecuária; o André Merlo, nosso secretário de Estado, amigo e parceiro. Nesta
oportunidade, quero estender os cumprimentos também ao Elmiro. É um prazer tê-lo
novamente. Faço das palavras do André as nossas palavras. Nós também estamos
torcendo muito para que você nos represente no Senado, em breve.

Com grata surpresa, quero cumprimentar o Sr. Gabriel,  pai do Lúcio e do nosso
Robério,  grande  amigo  lá  de  Londres,  presidente  e  diretor-geral  da  Organização
Internacional do Café - ORC -, pois o estou vendo daqui; o Marcelo de Souza e Silva,
representando  o  prefeito  Márcio  Lacerda.  Marcelo,  como você  já  é  um  amigo  e
parceiro da casa, quero aproveitar para fazer um agradecimento público, pois talvez
as pessoas da sede ainda não saibam que aquela reforma que está acontecendo
naquela passarela, na pista de caminhada em frente à Epamig, foi um pedido nosso,
que você levou ao prefeito. Não sei se perceberam que está sendo feita uma mão-
dupla na pista de caminhada. Quando formos almoçar lá na Cepa, teremos ida e
vinda. Obrigado pelo apoio do prefeito.

Queria  cumprimentar  o  nosso  presidente  timoneiro  em  nível  nacional,  Florindo
Dalberto, e sua senhora. Parceiro de estrada - não é, Florindo? -, tenho a honra de
ser vice-presidente do Florindo no Conselho Nacional  das empresas de pesquisa.
Junto com os pares, com os nossos companheiros que hoje estão nos brindando com
sua presença, está aqui o Hesman, que veio de Santa Catarina, da Epagri, e sua
senhora, a Glorinha; o Orlando Melo, presidente da Agência Paulista de Tecnologia
dos Agronegócios - Apta; o José Geraldo, 2º-vice-presidente do Consepa e presidente
da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - Emparn; o Danilo
dos Santos, presidente da Fepagro, a nossa instituição estadual do Rio Grande do
Sul; o Maxwuel, presidente do Incaper, lá do Espírito Santo. Estamos prestigiados,
porque o Brasil veio nos prestigiar.

Acho  que  a  maior  das  missões  que  instituímos  e  pensamos  realizar  quando  o
deputado Arantes disse que gostaria de homenagear a Epamig - e aproveitamos para
antecipar  uma  festa  para  amanhã,  evento  para  o  qual  convido  todos  aqui  -  foi
justamente  trazer  as  maiores  figuras  do  Brasil,  para  que  pensássemos  juntos  a
estrutura  da  Epamig,  a  estrutura  e  a  importância  de  uma empresa  de  pesquisa
agropecuária.  Aproveito  para  convidar  todos  a  comparecer  ao  nosso  evento  na
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Epamig amanhã, pois antecipamos a nossa festa. Por tudo que o Paulinelli é, fizemos
questão que ele viesse dar essa palestra magna. Todos nós o conhecemos em nível
nacional,  pois é a maior referência da agricultura no País. Aliás, sempre foi e  ad
aeternum será.  Paulinelli,  quero  aproveitar  e  agradecer  a  sua  palestra,  a  sua
importância e o seu reconhecimento para todo o sistema, mas, muito especialmente,
para Epamig, pois isso nos conforta e só nos anima ainda mais. Vamos, cada vez
mais, revigorar a Epamig com seus ensinamentos.

Quero  aproveitar  para  cumprimentar  um  grande  amigo,  o  Dr.  Eduardo  Lobato,
desembargador, ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que está aqui nos
prestigiando; a Dra. Sara Chalfoun, que fez uma brilhante exposição para nós; o Zé
Emílio, o Fábio João Pinheiro e o Enrique Natalino, assessores diretos do governador
Alberto Pinto Coelho. Muito obrigado pela presença e pelo apoio de sempre. Como
teremos uma homenagem extensa, não vou citar todos, é claro, mas, em especial, o
advogado-geral do Estado, que está sempre presente, cuidando das nossas causas
em  nível  estadual.  Muito  obrigado  também,  Roney.  Destaco  também  a  nossa
referência,  uma referência  que nos aproxima talvez de Deus,  o nosso querido D.
Mauro  Morelli,  um  parceiro  de  toda  hora.  Tivemos  o  orgulho  de  inaugurar
recentemente  um  programa  de  agroecologia  aqui  em  Minas  Gerais  de  grande
sucesso, tenho certeza, porque ele foi muito bem elaborado com as instituições. A
Epamig e os membros do Consea participaram ativamente. Sob a sua liderança, D.
Mauro, vamos chegar lá e estaremos de pé e às ordens.

Finalmente,  queria  cumprimentar  o  Hudson,  nosso  presidente  da  Aspe,
representando todos os pesquisadores da Casa.

Aproveito para cumprimentar a Elisete, da Asep, o Gilberto, do Sintab, todas as
instituições ligadas aos funcionários. Na Epamig não temos dúvida nenhuma de que o
pesquisador é fundamental, estratégico, mas ele não funciona sozinho, os seus 170
pesquisadores precisam de uma grande engrenagem, o apoio, a área administrativa,
que está aqui em grande número. A vocês da área administrativa, da área de apoio à
pesquisa, aos pesquisadores, a todo o corpo diretivo, ao Plínio, ao Flávio Maroni, a
todos que compõem esta casa que hoje comemora os seus 40 anos, o nosso muito
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obrigado pelo apoio que têm nos dado e os nossos parabéns por fazerem parte de
um sistema tão importante que realmente muda a agricultura mineira.

Quero  cumprimentar  o  Mauro  Rabelo,  prefeito  de  Três  Pontas,  e  os  demais
prefeitos - vários deles foram homenageados -, assim como todos os prestigiados; a
Nilda, nossa reitora e amiga da Universidade Federal de Viçosa; o Nazareno, da UFA;
a pró-reitora da UFMG; o Antônio Álvaro, nosso amigo e gerente-geral da Emprapa
Milho  e  Sorgo;  e  o  querido  Gabriel  Bartolo,  nosso  amigo  da  Embrapa  Café,  de
Brasília, presidente do nosso consórcio do café e que também foi presidente da casa.

Senhoras e senhores, ao completar 40 anos de existência, não podemos deixar de
destacar  a  relevância  da  pesquisa  agropecuária  desenvolvida  pela  Epamig,
analisando as diferenças entre o País  e o Estado de 40 anos atrás e o de hoje.
Naquela  época,  era recorrente  a falta  de alimentos e percebia-se  que o principal
gargalo da agropecuária era a falta de tecnologias. Para enfrentar essa situação foi
determinado pelo então governador Rondon Pacheco o estabelecimento em Minas
Gerais  de  uma  base  de  conhecimentos  capaz  de  imprimir  competitividade  à
agricultura mineira.

A  primeira  iniciativa,  em  1971,  foi  a  criação  de  um  Programa  Integrado  de
Pesquisas  Agropecuáriasdo  Estado  de  Minas  Gerais  -  Pipaemg  -,  precursor  da
Epamig,  cuja  finalidade  foi  promover  a  integração  de  esforços  para  atender  as
necessidades prioritárias do setor agrícola de Minas Gerais. O Pipaemg cresceu e
tornou-se uma realidade em todas as regiões do Estado. No entanto, necessitava ser
dotado de uma base institucional para cumprir sua própria finalidade, que era a de
organizar a pesquisa agropecuária de Minas Gerais.

Diante disso, o governo do Estado criou em 1974 uma nova instituição de pesquisa,
a  nossa  querida  Epamig,  com  a  certeza  e  com  a  nobre  missão  de  ser  o  órgão
promotor do desenvolvimento da agropecuária no Estado. Se antes o País importava
mais alimentos do que exportava, graças ao empreendedorismo do produtor brasileiro
e ao trabalho da pesquisa, hoje essa situação mudou.

O  trabalho  da  pesquisa  agropecuária  tornou  possível  o  desenvolvimento  de
cultivares  adaptadas  às  condições  de  clima  e  solo  do  Estado,  e  a  geração  de
tecnologias  e  informações  tecnológicas  propiciou  aumento  de  produtividade  em
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segmentos e atividades tradicionais e ainda novas inclusões no processo produtivo. O
cerrado  comprova  essa  verdade,  antes  improdutivo,  mas  hoje  responsável  por
grandes safras.

Com  a  atividade  agrícola  fundamentada  em  novos  estudos  e  tecnologias,  os
ganhos de produtividade e a sustentabilidade são inquestionáveis. Entretanto, tudo
isso não é um trabalho solitário. O grande desafio era o de, em parceria com outras
instituições, promover o desenvolvimento e a modernização da agricultura mineira.

A ação principal da Epamig materializa-se nas pesquisas voltadas para atividades e
produtos  estratégicos  de  abrangência  estadual,  os  quais  constituem  as  bases
programáticas  de  planos,  projetos  e  áreas  de  atuação  de  relevância  e
potencialidades.  Daí a necessidade de a Epamig e seus parceiros se prepararem
para enfrentar o futuro, com suas mudanças de paradigmas que certamente virão em
tempos  cada  vez mais  curtos.  Essa estratégia  tem  vínculo  com a  construção  de
cenários, com a percepção de tendências e de como enfrentar desafios. Por exemplo,
a abundância na produção agrícola pode significar também a abundância em novas
pragas e doenças. Aí está um novo desafio.

Mudanças  climáticas  também  irão  impor  desafios  complexos  e  exigir  novos
métodos  de  pesquisa,  novas  estratégias  de  produção,  daí  a  necessidade  do
desenvolvimento de tecnologias para superar essas mudanças no clima.

Outro  grande  desafio  é  transformar  a  pesquisa  num  movimento  conjunto  da
sociedade,  que  sempre  tem  expressado  contribuições  legítimas  para  a  própria
pesquisa, e isso tem sido um esforço contínuo. Nessa vertente, além de transitar por
mercados altamente dinâmicos e competitivos, a pesquisa agropecuária também está
ciente de sua responsabilidade para com os milhões de pequenos produtores que
precisam de conhecimento e tecnologia para alcançar o mercado, aumentando sua
renda e bem-estar, meu caro D. Mauro Morelli. A participação da agricultura familiar
vem sendo cada vez mais percebida como exercício de cidadania e de democracia
social,  instrumento  particularmente  importante  na  busca do  desenvolvimento  rural
sustentável.

Sistemas integrados de produção agropecuária, mais do que tendência, estão se
tornando necessidade. A terra precisa ser aproveitada de forma mais eficiente sob a
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ótica econômica, além de proporcionar mais benefícios para o meio ambiente. Nesse
sentido, os sistemas agrossilvipastoris têm grande potencial.

Portanto,  desenvolver  tecnologias  demandadas  pelo  setor  agrícola  é  o  grande
desafio da pesquisa agropecuária. A incorporação de avanços tecnológicos capazes
de  provocar  um  maior  dinamismo  econômico  do  agronegócio,  percebido  pelo
aumento da produção e da produtividade agrícola e pela geração de renda e postos
de trabalho,  além de garantir  a segurança alimentar  da população,  em termos de
quantidade, qualidade e inocuidade, e de preservar os recursos naturais, representa
de fato o resultado positivo dos investimentos em PD&I na Epamig.

A Epamig, atenta à realidade do Estado, vem contribuindo efetivamente para o seu
desenvolvimento,  sendo a principal  instituição de pesquisa agropecuária de Minas
Gerais e ocupa posição de destaque no cenário nacional. Desde a sua criação, atua
em cooperação com outros organismos públicos ou privados, como instituições de
pesquisa, empresas de assistência técnica e extensão rural - aqui quero fazer uma
menção especial à Emater, a qual tive a honra de presidir. Estou vendo aqui vários
amigos, aos quais agradeço pela presença - universidades, fundações, cooperativas,
sindicatos e associações. O fortalecimento, Sr. Secretário André Merlo, dessas redes
vem proporcionando um alcance maior e mais eficiente dos resultados da pesquisa.

A presença  da  sociedade  valoriza  a  pesquisa,  e  dessa  forma  seus  benefícios,
naturalmente, se traduzem muito mais perceptíveis. A demanda por alimentos para os
próximos anos continuará crescente e exigente, não só em qualidade e em segurança
alimentar,  mas também no que diz respeito às formas de produção. A abordagem
ambiental não mais sairá de cena. Oportunidade para a pesquisa, oportunidade para
Minas, já que agronegócio é o negócio de Minas.

Ao longo desses 40 anos, desenvolveram-se importantes projetos que contribuíram
para expressivos avanços do agronegócio em Minas Gerais. Neste momento gostaria
de destacar alguns desses resultados de pesquisa. Não vou cansá-los, porque a Sara
e o Hudson já o fizeram, mas vou relatar uma passagem: Café - desde a década de
1970, a Epamig e seus parceiros desenvolveram 14 cultivares de café, e outras sete
estão à espera de registro do governo federal. Essas cultivares são resistentes às
principais doenças e pragas, produzem mais em espaço menor e se desenvolvem
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bem em regiões  montanhosas ou secas.  Para  se  ter  uma ideia,  hoje  no  cerrado
existem 5 mil produtores de café de altíssima qualidade. Leite - Minas Gerais é o
maior  produtor  de  leite  do  Brasil.  Cerca  de  5,6  milhões  de  vacas  ordenhadas
produzem 8,7 bilhões de litros de leite, ocupando a 4ª posição em produtividade. A
Epamig cruzou o gado holandês com o zebu e desenvolveu o gado F1, capaz de
produzir em média 3.500l de leite e ainda servir como gado de corte. Além disso, hoje
a Epamig detém o melhor zebu leiteiro de pasto do País.

Soja - Nos últimos anos, ministro Paulinelli, foram desenvolvidos cerca de 40 novas
cultivares  indicadas  para  Minas  Gerais  e  estados  vizinhos.  A cultivar  Conquista,
lançada em 1995 e  plantada até  hoje,  já  ocupou em apenas  uma safra mais  de
3.000.000ha,  um  recorde  mundial.  A  primeira  cultivar  brasileira  resistente  ao
nematoide de cisto da soja foi desenvolvida em apenas três anos após a detecção da
ocorrência dessa praga no Brasil. As pesquisas voltadas para a utilização da soja na
alimentação humana levaram a uma cultivar com sabor mais agradável. Isso tornou a
soja um destaque na economia mineira.

Olivicultura - A Epamig é a pioneira no Brasil na realização de pesquisas sobre a
oliveira.  Hoje  a  oliveira  é  cultivada  em  1.360ha  de  71  municípios  da  Serra  da
Mantiqueira. Já foram registradas 30 novas cultivares de oliveira. Recentemente, em
parceria com produtores, a Epamig produziu o primeiro azeite de oliva extravirgem do
Brasil  -  daqui a pouco poderemos prová-lo no coquetel -,  fato que proporcionou à
cidade de Maria da Fé destaque na imprensa nacional. Aproveito para cumprimentar
o prefeito, que chegou agora.

Banana - A banana é a principal fruta no comércio internacional e a mais popular do
mundo. Hoje, enquanto a produtividade nacional está em torno de 14t por hectare, a
média da região Norte de Minas é quase o dobro - 23t por hectare. Há, entretanto,
produtores  que  alcançam  até  50t  por  hectare.  Isso  tudo  graças  a  tecnologias
desenvolvidas pela Epamig e parceiros. O Norte de Minas já é o 3º maior polo de
banana do País.

Adequação socioeconômica e ambiental de propriedades rurais no Estado de Minas
Gerais - Atualmente o agricultor, além de produzir alimentos com eficácia econômica
e  responsabilidade  social,  precisa  cuidar  dos  recursos  naturais.  Nesse sentido,  a
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Epamig  desenvolveu  um  conjunto  de  indicadores  de  sustentabilidade  em
agroecossistemas -  ISA -,  cujo  principal  objetivo é auxiliar  esses produtores a se
organizar, independentemente das diferenças setoriais da agropecuária.

Poderíamos ficar aqui descrevendo mais de centenas de resultados relevantes da
pesquisa, oriundos de muito trabalho dos senhores e das senhoras, pesquisadores, e
com todo apoio dos nossos funcionários, entretanto o tempo hoje não nos permite. No
entanto,  não  podemos  deixar  de  mencionar  trabalhos  como  as  hortaliças  não
convencionais, plantas que, em algum momento, foram largamente consumidas pela
população  e  passaram  a  ter  expressão  econômica  e  social  reduzida,  perdendo
espaço e mercado para outras culturas. O resgate e a valorização dessas hortaliças
na alimentação, D. Mauro Morelli, representam ganhos importantes do ponto de vista
cultural, econômico, social e nutricional.

Sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta merecem destaque, pois são as
tecnologias  utilizadas  na  recuperação  de  áreas  degradadas  e  que  buscam  o
incremento  na  produtividade  e  na  qualidade  do  pasto.  É  considerada  uma  das
tecnologias-chaves, pelos seus benefícios econômicos e principalmente ambientais.

Atividades relacionadas a serviços ambientais, tais como os sequestros de carbono,
a conservação de água e solo e a biodiversidade, são beneficiárias dos sistemas
agrossilvipastoris implantados nas propriedades rurais.

O desenvolvimento da piscicultura tem grande importância para a economia e a
sociedade, pelo fato de ser grande gerador de divisas e emprego.

A crescente  demanda  por  peixes  tem  motivado  a  busca  de  caminhos  para  a
intensificação da produção. Aqui se destacam as pesquisas da Epamig com o sistema
de produção em tanques-rede, tanto no aspecto ambiental quanto no econômico, pois
proporciona alta produtividade.

E o queijo de minas artesanal? O mais antigo e tradicional queijo brasileiro. Minas é
o  maior  produtor  de  queijos  artesanais,  reconhecidos  pela  importância  cultural,
histórica, social e econômica.

Caminhando para o final, meus amigos, não posso deixar de mencionar ainda o
reconhecimento  da  Epamig  por  parte  de  todas  as  organizações  estaduais  de
pesquisa do Brasil e lembrar que, em rede, formamos um grande ativo de pesquisa,
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se estendendo por todo o País, liderado pelo nosso Conselho Nacional dos Sistemas
Estaduais de Pesquisa Agropecuária - Consepa.

As organizações estaduais  se concentram no foco local,  nas especificidades de
cada estado,  mais  propriamente  na  agricultura  familiar.  Isso  torna  o  resultado  de
nosso trabalho ainda mais efetivo. E por isso, caros colegas de Oepas, nos honramos
com a parceria e nos colocamos sempre à inteira disposição.

Finalizando, senhoras e senhores, desenvolver tecnologias demandadas pelo setor
agrícola  é  o  grande  desafio  da  pesquisa  agropecuária.  Incorporar  avanços
tecnológicos capazes de provocar um maior dinamismo econômico no agronegócio,
percebido pelo aumento da produção e da produtividade agrícola e pela geração de
renda e postos de trabalho, além de garantir a segurança alimentar da população -
em  termos  de  quantidade,  qualidade  e  inocuidade  -  e  de  preservar  os  recursos
naturais,  representa,  de fato,  o  resultado positivo dos investimentos em pesquisa,
desenvolvimento e inovação.

O  locutor  -  Com  a  palavra,  o  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  autor  do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Presidente
Cumprimento  os  Exmos.  Srs.  Marcelo  Lana Franco,  presidente  da  Empresa de

Pesquisa  Agropecuária  de  Minas  Gerais,  meu  grande  amigo;  André  Luiz  Coelho
Merlo, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - desejamos
muita sorte a esse novo secretário e que ele cuide muito bem da nossa agricultura em
Minas; Marcelo de Souza Silva, nosso amigo, representando nosso prefeito Márcio
Lacerda;  Alysson Paulinelli,  presidente  da  Associação Brasileira de  Produtores de
Milho - Abramilho -, ele é uma grande referência da agricultura brasileira nacional;
Florindo  Dalberto,  presidente  do  Conselho  Nacional  dos  Sistemas  Estaduais  e
Pesquisas Agropecuárias; D. Mauro Morelli,  presidente do Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais - Consea -, fiz questão que ele
falasse aqui, pois num evento tão importante como esse não poderíamos deixar de
receber sua bênção, sua fala nos anima e nos engrandece muito; Antônio Álvaro
Purcino, chefe-geral da Embrapa Milho e Sorgo, da unidade de Sete Lagoas - temos
grande  orgulho  do  seu  trabalho  e  da  nossa  querida  Embrapa;  Hudson  Teixeira,



1154
____________________________________________________________________________

presidente dos pesquisadores da Epamig; Paulo Luís Rabello, prefeito da cidade de
Três Pontas; deputados Bosco, meu amigo; e Elmiro Nascimento, grande parceiro e
amigo também - tenho certeza de que V. Exa. terá muito êxito pela frente, porque é
merecedor  e é uma grande referência; Toninho Gama, que está chegando para o
Estado, para trabalhar na nossa cafeicultura, na nossa agricultura mineira; Vilson, da
Fetaemg. Cumprimento a reitora da Universidade Federal de Viçosa, Profa. Nilda de
Fátima Soares.

Gostaria de cumprimentar também nossa Emater, que está aqui presente; a Faemg,
na  pessoa do Francisco,  representando o  Dr.  Roberto  Simões;  as  universidades;
todas  as  lideranças  aqui  presentes;  todos  os  servidores  da  Epamig;  e  todas  as
autoridade  aqui  presentes.  É  uma satisfação  muito  grande  homenagear  a  nossa
querida  Epamig,  na  pessoa  do  nosso  presidente  Marcelo  Lana  Franco.  Temos
grandes parcerias. É uma honra também representar nosso grande presidente Dinis
Pinheiro. Cumprimento todos os homenageados desta noite - não só os da Epamig -,
e também o coral, que abrilhanta, de forma muito especial, este evento.

Cumprimento  essa  pessoa  que  também  tem  um  carinho  especial  pela  nossa
Epamig e também deixa o seu abraço, o deputado federal e ex-secretário de Obras
Carlos Melles - fez carreira na Epamig -, que não conseguiu chegar a tempo. Falar de
Carlos Melles é algo importante para mim porque tenho um carinho especial pela
Epamig, e tudo isso começou com uma conversa minha com o Carlos Melles, que era
o gerente regional de São Sebastião do Paraíso. Foi ali que passei a ter carinho e
admiração pela Epamig.

Nós, que trabalhamos bastante, chegamos em casa e queremos ficar com a família,
mas também não queremos deixar de nos atualizar com as notícias. Ligo a televisão
para  ver  o  jornal  e  só  vejo  notícias  ruins  sobre  assassinatos;  drogas;  guerra;
sequestro  na  Nigéria,  uma  coisa  absurda;  refinarias;  Petrobras.  Uma coisa  triste.
Deputado e futuro senador Elmiro, gosto mesmo é de assistir ao canal rural, à TV
Terra  Viva,  porque  ali  só  tem  notícia  boa.  Vemos  aqueles  eventos  importantes,
aquelas  palestras  bonitas,  e  aquele  produtor  animado falando de produtividade e
qualidade. É um outro Brasil, o Brasil de que temos orgulho. O canal rural não retrata
este Brasil de hoje, que temos tristeza de ver nos noticiários. O Brasil de que temos
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orgulho é o Brasil feito por vocês e por nós que acreditamos na terra e no cidadão. Se
levarmos a essas pessoas uma informação ou o resultado de uma pesquisa, elas o
colocam em prática. Elas podem até, amanhã, não ganhar dinheiro com isso devido à
falta de uma política que os proteja, mas a pesquisa tem feito a sua parte. Após um
dia cansativo, é uma terapia ver animais, como os que vi na Expozebu, e ver aquelas
máquinas de alta produtividade, bem como o aumento da produção de soja. É bom
ver que a produção de soja chegou a 3.500kg ou a 4.000kg por hectare, com mil
duzentas e tantas sacas por hectare. Isso é pesquisa, e a Epamig se faz presente.

A Epamig está presente em todas as casas urbanas e em todas as propriedades
rurais.  Sou um pequeno  produtor  apaixonado  pelo  campo.  No domingo passado,
passei o dia cuidando da minha esposa porque era Dia das Mães, e fui para a minha
propriedade e fiquei andando no meio das lavouras de café. Lá encontramos o catuaí
62, Nazareno, bem como o 44 e o rubi. De onde eles vieram? Vieram da Epamig, da
pesquisa. Produtividade acima da média. O Brasil mostrou que é possível triplicar a
produtividade de 8 para 24, 25 sacas por hectare, em menos de 20 anos. Isso é
pesquisa da Epamig feita também na nossa São Sebastião do Paraíso, com o Nero,
com o Juraci e com tantos outros pesquisadores, como na época do Carlos Melles.
Aliás,  fui  para  Três  Pontas  e  fiquei  numa  felicidade  danada  ao  andar  no  meio
daquelas lavouras. A produtividade é fantástica. Também é muito bonito ver o Tonico,
de Ibiraci, com aquela animação toda. Mas isso não é só bonito porque também traz
desenvolvimento, renda e faz a diferença. Essa é a Epamig.

Terminei  o  meu  primeiro  mandato  de  prefeito  em  1992,  e  fomos  trabalhar  na
Cooparaíso e lançamos um programa de diversificação de culturas.

O Walter está aqui, não é? Andamos muito, não foi, Walter? Andamos bastante nas
propriedades; fui para o Rio Grande do Sul, com o Joaquim da Epamig, que hoje está
na região de Pouso Alegre; trouxemos mudas, tecnologia do Sul; e hoje o projeto de
fruticultura na nossa região é sustentável e gera mais de 800 empregos. E começou
ali a Epamig; e a Universidade de Lavras foi da mesma forma.

Falar  da  Epamig  é falar  de  esperança.  O aquecimento  global  é  uma realidade,
assim como a mudança do clima e o aumento da população no mundo: de 7 bilhões
para 9 bilhões em menos de 50 anos. E como vamos alimentar esse povo? Com
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produtividade, pesquisa, novas variedades que se adaptam ao aquecimento e à falta
de água. A Epamig é isto: esperança de um mundo melhor para todos nós.

Então,  homenagear  a  Epamig  é  bonito,  importante,  mas  temos  que  fazer  algo
também na prática -  e temos feito.  Como deputado, ajudamos na hora de buscar
respostas para as reivindicações salariais;  estamos apresentando uma emenda ao
Orçamento do Estado, do qual 1% vai para a pesquisa em geral: saúde, educação,
agricultura, etc. Por meio do nosso projeto, que agora é uma emenda e depois será
uma proposta de emenda à Constituição, estamos reivindicando que, desse 1%, 40%
sejam destinados às universidades estaduais e, desses 40%, 50% sejam carimbados
para a Epamig, a fim de que ela saiba, desde o início, que valor terá para gastar
naquele  período.  Esse  é  um  avanço,  e  tenho  certeza,  deputado  Bosco,  grande
parceiro em todos os projetos para o bem do Estado, de que vamos aprová-lo, pois
isso é desenvolvimento, pesquisa, garantia.

Então, para encerrar, a Epamig é esperança de dias melhores, de mais alimentos,
de renda e de desenvolvimento para nosso estado. Contem sempre conosco. Que
Deus  proteja  nossos  pesquisadores  e  lhes  dê  sabedoria  e  paciência  para
conseguirmos ser, cada dia mais, referência para nosso Brasil. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir mais uma apresentação do Coral da

Assembleia  Legislativa,  sob  a  regência  do  maestro  Guilherme  Bragança,
acompanhado  pelo  pianista  Antônio  Carlos  de  Magalhães,  que  apresentará  as
músicas  Carinhoso,  de  Pixinguinha,  com arranjo de  Lou Petrus,  e  The Long and
Winding Road, de Lennon e McCartney, com arranjo de Eduardo Fonseca.

- Procede-se à apresentação musical.
O Sr. Marcelo Lana Franco - Meus amigos, vou quebrar o protocolo para fazer um

convite para amanhã. Antes quero agradecer ao coral. Muito obrigado e parabéns!
Vamos convidá-los, se o deputado nos emprestar o coral, para as nossas solenidades
na Epamig. Fazemos questão disso. Aproveito,  em tempo, todos vão me perdoar,
para cumprimentar minha esposa, Adriana, pois me esqueci.

Convido todos para amanhã, quando teremos um dia interessantíssimo na Epamig,
com o lançamento do novo sistema de gestão de pesquisas. É um sistema inédito em
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Oepas no Brasil. Gostaria que todos estivessem presentes amanhã, pois será uma
grande festa também. Vamos, também, homenagear os funcionários de 10, 20, 30, 40
anos de carreira. Será amanhã, a partir das 9 horas. Obrigado.

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

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,  convocando as
deputadas e os deputados para a especial  de amanhã,  dia 16,  às 19 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 25ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 16/5/2014

Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Deputado Anselmo José Domingos - Entrega de Placa - Palavras do Sr. Alexandre
Puliti - Palavras do Presidente - Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Anselmo  José  Domingos  -  Célio  Moreira  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Sargento

Rodrigues.
Abertura

O  presidente  (deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  Às  19h15min,  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  Célio  Moreira,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

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

O locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  comemorar  o  centenário  da  chegada do
escotismo ao Estado.
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Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.  Alexandre Puliti,

diretor  regional  do  Distrito  Escoteiro  Metropolitano;  e  vereador  Milton  Martins,  da
Câmara Municipal  de Sete Lagoas;  a Exma. Sra.  Maria José de Souza,  akelá de
alcateia do Grupo Escoteiro Alferes Tiradentes, representando o deputado Celinho do
Sinttrocel, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem; o Exmo. Sr.
André Luiz Gomes, representando a Diretoria Regional dos Escoteiros do Estado; a
escoteira Joyce Fabíola da Cunha; e o Exmo. Sr. deputado Anselmo José Domingos,
coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. José Renato Barbosa Lopes,

gerente de Licenciamento Urbanístico da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; e
Felipe Ribeiro Silva, presidente do Conselho Estadual da Juventude de Minas Gerais.

Registramos também o recebimento de mensagem que nos foi enviada pela Exma.
Sra. Andrea Abritta, defensora pública-geral do Estado, através da qual ela agradece
o convite para participar desta reunião especial e parabeniza os deputados Anselmo
José Domingos, Celinho do Sinttrocel e Dalmo Ribeiro Silva pela homenagem que os
deputados propuseram ao centenário da chegada do escotismo ao Estado.

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

pelo conjunto de lobinhos do 107MG.
- Procede-se à interpretação do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Anselmo José Domingos
Boa  noite  a  todos.  Exmo.  Sr.  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  coautor  do

requerimento que deu origem a esta  homenagem, representando o presidente da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Dinis Pinheiro. Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, recordo-me de que estive aqui há alguns anos quando V. Exa. também
propôs  uma  homenagem  ao  escotismo  pelos  seus  100  anos.  Também  participei
daquela  belíssima  homenagem.  Exmos  Srs.  Alexandre  Puliti,  diretor  regional  do
Distrito  Escoteiro  Metropolitano;  Milton  Martins,  vereador  de  Sete  Lagoas  -  tive
conhecimento de que o senhor prestou também uma belíssima homenagem em sua
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cidade aos escoteiros; Exma Sra. Maria José de Souza, akelá de alcateia do Grupo
Escoteiro  Alferes  Tiradentes,  representado  o  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  que
também é autor  do  requerimento  que deu origem  a  esta  homenagem; Exmo.  Sr.
André Luiz Gomes, representando a diretora regional dos escoteiros de Minas Gerais;
escoteira Joyce Fabíola da Cunha; senhoras; senhores; jovens; todos os presentes.

A data de hoje marca um momento muito especial: são 100 anos da chegada do
escotismo a  Minas  Gerais.  Há  100  anos  os  mineiros  são exemplo  na  prática  do
escotismo.

O escotismo tem como principal bandeira o desenvolvimento do jovem, baseado na
promessa e na lei escoteira. Dessa forma o jovem assume seu próprio crescimento
ao tornar-se exemplo de fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito
e disciplina. O escotismo é defensor dos animais e é uma entidade de voluntários
sem fins lucrativos.

Ressalto  os  objetivos  do  escotismo,  pois  acredito  na  juventude  brasileira,  que
possui a capacidade de transformar o nosso mundo. Ela tem sonhos e uma grande
força para transformá-lo em realidade. Por isso, acreditar nos jovens é a forma de
melhorar  o  ambiente  em  que  vivemos.  E  o  escotismo tem  feito  isso  de  maneira
especial.

Escoteiros e escoteiras, lobinhos e lobinhas, pioneiros e pioneiras e chefes, destaco
o trabalho de todos vocês entre tantos amigos que poderia citar por intermédio do
chefe Paulo Henrique, que é totalmente apaixonado por essa causa e que tantas
vezes se reuniu comigo aqui  nesta Casa e na Câmara Municipal,  quando eu era
vereador,  para  tratar  de  interesses  da  comunidade.  Ele  é  escoteiro  há  26  anos.
Imaginem. É um longo tempo se dedicando a formar e a desenvolver  jovens em
Minas Gerais. Ele cresceu e se tornou adulto nos fundamentos do escotismo. Essa é
a  sua  vocação.  Digo  isso  do  Paulo  como  digo  de  todos  os  chefes  presentes.
Atualmente,  o  Paulo  Henrique faz parte  do  107 Grupo Escoteiro  Coronel  Vicente
Torres Junior, que conta com 230 associados, a maioria da região do Barreiro, onde
também moro.  Visitei  recentemente  o  grupo,  acompanhado pelo  vereador  Juliano
Lopes, aqui representado pelo Eduardo Português, seu assessor. Muito obrigado pela
presença. Leve um abraço ao vereador Juliano. Vi de perto o belo trabalho que ali é
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realizado.  Muitos  jovens  e  crianças  estão  empenhados  em  participar  do  trabalho
voluntário e em tornar-se adultos de destaque. Parabéns, Paulo e todos os chefes,
pelo belíssimo trabalho. Sei que aqui contamos com a presença maciça do Grupo
107, da nossa querida região do Barreiro.

Sou  escoteiro  honorário,  nomeado  pelo  Grupo  de  Escoteiros  do  Ar  Padre
Eustáquio, aqui de Belo Horizonte, que, além das atividades originárias do escotismo,
desenvolve  as  atividades  orientadas  para  a  aviação  e  o  ambiente  aeronáutico,
aeromodelismo,  entre  outros.  Na  solenidade  de  posse  como  escoteiro,  li  o
depoimento  de  um  pai  ao  chegar  a  uma  reunião  escoteira:  “Vi  adolescentes
trabalhando em equipe; vi laços de respeito e amizade entre todos os que estavam
presentes; vi crianças prontas para ajudar; vi correria e alegria em todo canto”. Esse
depoimento  me  marcou  muito,  e  vejo  isso  todas  as  vezes  que  visito  um
acampamento, uma reunião de vocês, como aquela que aconteceu no ELO.

Em Minas Gerais, o escotismo tem destaque. São mais de 100 grupos no Estado,
sendo 18 em Belo Horizonte. São mais de 6 mil associados. O primeiro grupo foi
instalado na cidade de Rio Novo, em 23/12/1914. Na época, era chamado de Grêmio
dos Bandeirantes Mineiros, unidade escoteira sob direção do Ten. Alípio Dias.

Um escoteiro de destaque foi Caio Vianna Martins, que, mesmo após um acidente
de trem na Serra da Mantiqueira tê-lo atingido, na década de 1930, ainda prestou
socorro às demais vítimas, sempre se espelhando na frase: “O escoteiro caminha
com suas próprias pernas”. Há pouco recebi em meu gabinete o comendador Marco
Antônio, que me lembrou de uma pessoa que estava nesse acidente.

Também foi escoteiro em Minas Gerais nosso querido ex-presidente da República e
ex-governador Itamar Franco. Recentemente, no dia 23 abril,  comemoramos o Dia
Mundial  do  Escoteiro.  Realmente,  foi  um  momento  para  celebrar,  afinal  são  40
milhões de pessoas no mundo lutando por dias melhores. Temos muitos exemplos
disso. A Organização Mundial do Movimento Escoteiro - OMME - busca exemplos e
boas práticas de escotismo pelo mundo. Os escoteiros do Brasil se destacaram na
avaliação  e  receberam  certificação  internacional,  o  que  mostra  a  qualidade  do
escotismo exercido no nosso país.

Outro destaque atual estava em uma reportagem que li recentemente, por isso a
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menciono  aqui:  dois  escoteiros  percorreram  1.000km  de  bicicleta  para  cruzar  o
Estado da Paraíba, - um estado muito carente do nosso país - de Oeste a Leste, do
sertão à Zona da Mata, com o objetivo de levar mensagens de prevenção do câncer
para  crianças,  adolescentes  e  jovens  que  encontravam  pelo  caminho.  São  dois
exemplos de homens apaixonados pelo escotismo, que fazem de tudo para melhorar
a  vida  de  muitos.  Está  aí  o  sentido  de  ser  escoteiro,  está  aí  a  razão  pela  qual
acordamos e vamos à luta todos os dias.

Por tudo isso a emoção por ser parte nesta noite desta mais digna homenagem,
juntamente  com  os  colegas  deputados  Dalmo  Ribeiro  e  Celinho  do  Sinttrocel.  O
amigo José Renato me mandou esta frase hoje: "Sempre alerta para servir". Estamos
juntos pelo escotismo. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor  -  Neste  momento,  o  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  representando  o

deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa, fará entrega ao Sr.
Alexandre Puliti, diretor regional do Distrito Escoteiro Metropolitano, de placa alusiva
a esta mensagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Em 1914,
chegava  a  Minas  Gerais  o  escotismo,  movimento  educacional  cuja  missão  era
contribuir com a educação do jovem em todas as suas potencialidades. Fiel a esse
propósito, por meio de um sistema de valores que prioriza a honra e o trabalho em
equipe, o movimento escoteiro tem-se dedicado de maneira profícua, durante todos
esses  anos,  à  formação  de  cidadãos  conscientes  de  seu  papel  na  sociedade.  A
Assembleia Legislativa de Minas Gerais reconhece o valor do escotismo e presta a
ele honrosa homenagem pelos seus 100 anos de atuação em nosso estado.”.

O  presidente  -  Gostaria  de  convidar  a  representante  do  deputado  Celinho  do
Sinttrocel, que está aqui conosco, e o deputado Anselmo José Domingos, coautor do
requerimento  que  deu  origem  a  esta  reunião  especial  para  me  acompanhar  na
entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Alexandre Puliti

Boa noite  a todos.  Cumprimento os  Exmos.  Srs. deputado Dalmo Ribeiro  Silva,
coautor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem,  representando  o
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deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais;
deputado Anselmo José Domingos, coautor do requerimento que deu origem a esta
homenagem;  Milton  Martins,  vereador  de  Sete  Lagoas;  Maria  José  de  Souza,
representante  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  akelá  de  alcateia  do  Grupo
Escoteiro Alferes Tiradentes; André Luiz Gomes, representante da Diretoria Regional
dos Escoteiros de Minas Gerais; e a escoteira Joyce Fabíola da Cunha.

Saudações  a  todos,  com  carinho  especial  aos  integrantes  da  Assembleia
Legislativa,  a  Casa  do  povo;  aos  nossos  representantes;  à  frente  parlamentar
escoteira,  extensivas  às  demais  autoridades  presentes  que  sempre  prestigiam  o
escotismo em Minas Gerais e no Brasil; aos pais e à comunidade, que colaboraram
diariamente como amigos e incentivadores do nosso movimento escoteiro; e a cada
um de nossos irmãos da grande fraternidade escoteira mundial.

Lobinhos,  escoteiros,  seniores,  pioneiros,  escotistas  e  dirigentes,  que  se
deslocaram  de  todos  os  rincões  de  nosso  estado,  para  compartilharmos  esse
momento histórico, pois acreditam na educação que estamos propiciando à nossa
juventude;  atuando  como  protagonistas,  abnegados  e  voluntários,  participando
ativamente e prestigiando o evento que é de todos nós. Estou aqui lisonjeado por ser
o porta-voz do escotismo mineiro, em um ano muito especial em que celebramos o
nosso primeiro centenário.

O escotismo, como já é de conhecimento de todos, atua na complementação da
educação que a criança, o jovem e o adolescente recebem de sua família, seu credo
religioso  e  sua  escola,  através  dos  princípios,  método  e  programa  escoteiro.  É
reconhecido  por  decreto  federal  como instituição de educação extraescolar  desde
1941 e reconhecido como de utilidade pública estadual por esta Casa em 11 de maio
de 2005.

O movimento escoteiro se iniciou na Inglaterra, em 1907; no Brasil, em 1910; e em
Minas Gerais, em 1914. Hoje estamos presentes em 216 países, colaborando com a
educação de mais de 40 milhões jovens, e somos reconhecidos pela Unesco como
promotores da paz mundial.

A título de conhecimento histórico, o escotismo se iniciou em terras mineiras com a
proatividade  do  professor,  literato,  deputado  e  membro  da  Academia  Mineira  de
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Letras, Olímpio de Araújo, que, incentivado por seu companheiro, o escritor Olavo
Bilac, fundou, em 23 de dezembro de 1914, na sua pequena cidade natal de Rio
Novo, na Zona da Mata, o Grêmio de Bandeirantes Mineiros. Bandeirantes foi sua
opção ao traduzir scouts - escoteiros -, embasado não apenas na origem da palavra,
mas no seu significado prático, em analogia às atividades de exploração das entradas
e bandeiras que delimitaram o nosso Brasil. Também colaborou com o Dr. Benjamin
Colucci, que, em 20 de maio 1915, fundou, na cidade de Juiz de Fora, o Grêmio de
Bandeirantes, tendo como sede o Tiro de Guerra n°17, local onde o escotismo em
Minas Gerais criou raízes.

Já na segunda metade da década de 1920, o escotismo começou a chegar a Belo
Horizonte,  tendo  à  frente  o  professor  Antônio  Pereira  da  Silva,  que  oficialmente
fundou, em 1926, o Grupo Escoteiro Guia Lopes, no Ginásio Mineiro. Foi no governo
do presidente Antônio Carlos de Andrada, 1927- 1932, que o escotismo encontrou
apoio  político,  financeiro  e  recursos  humanos,  podendo  se  expandir  por  várias
cidades mineiras, solidificando-se entre nós.

Através do  secretário  do Interior  e Educação,  Dr.  Francisco Campos,  que,  mais
tarde, foi o primeiro ministro da Educação do Brasil, o escotismo foi implantado em
todas as escolas públicas primárias de Belo Horizonte e de outras cidades, assim
como em várias escolas particulares, clubes e associações, quando o chefe-geral da
Polícia Militar de Minas Gerais, Cel. Vicente Torres Jr., colocou à disposição de todos
os  grupos  escoteiros  um  cabo  e  um  soldado  para  auxiliarem  nas  instruções,
principalmente no desenvolvimento de educação física e ordem unida.

A União  dos  Escoteiros  do  Brasil,  ao  longo  de  sua  trajetória,  contou  com  a
participação e colaboração de irmãos com a alma revestida do verdadeiro espírito
escoteiro, que colaboraram para o desenvolvimento, reconhecimento e credibilidade
de nossa associação. Entre eles, os mineiros Dr. Afonso Pena Jr., ministro da Justiça
e 1° presidente da UEB, em 1924; Antônio Pereira da Silva, fundador da Federação
Mineira de Escoteiros, em 1927; Darcy Malta e João Fagundes Hauck, escoteiros-
chefes  do  Brasil;  Francisco  Floriano  de  Paula;  Wulmar  Lizes  Bisságio  e  Vander
Veloso  Pires,  conselheiros  nacionais,  entre  tantos  outros  que  já  partiram  e  nos
deixaram um grande legado.
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A União dos Escoteiros também contou com personalidades importantes no cenário
nacional,  como  preconiza  nosso  projeto  educativo,  no  que  tange  ao  cidadão  de
caráter, íntegro, participativo e honrado, cuja formação como jovem escoteiro marcou
suas vidas tais  como: Juscelino  Kubitschek,  Itamar  Franco e José Alencar,  assim
como  a  Assembleia  Legislativa,  através  dos  deputados  Anselmo  José  Gomes
Domingos,  Dalmo  Roberto  Ribeiro  Silva  e  José  Célio  de  Alvarenga,  como
proponentes  e  responsáveis  por  tão  importante  reconhecimento  alusivo  ao  nosso
primeiro centenário.

Ao encerrar essas palavras, convoco a todos para que juntos possamos trabalhar
com a responsabilidade que nos é inerente, pois nossas ações, certamente, serão
absorvidas  na  base,  onde  está  nosso foco,  que é  a  educação de nossos  jovens
sucessores.

Que Deus nos ilumine e nos proteja nessa caminhada!  Que o espírito escoteiro
esteja em cada um de nós! Sempre alerta para servir! Muito obrigado! Boa noite!

O  locutor  -  Com  a  palavra,  o  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  coautor  do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Presidente
Quero  saudar  e  parabenizar  o  caríssimo  deputado  Anselmo  José  Domingos,

coautor  do  requerimento  que deu origem a  esta  justa homenagem.  Cumprimento
também o Sr.  Alexandre  Puliti,  diretor  regional  do Distrito  Escoteiro Metropolitano;
Exmo. Sr. Milton Martins, vereador de Sete Lagoas; Sra. Maria José de Souza, akelá
de alcateia do Grupo Escoteiro Alferes Tiradentes, representando o deputado Celinho
do Sinttrocel,  coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Quero
saudar também o Sr.  André Luiz Gomes,  representante da Diretoria  Regional  dos
Escoteiros  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Quero  saudar  todos  os  escoteiros  e
escoteiras, na pessoa de Joyce Fabíola da Cunha, aqui presente.

Caríssimos amigos, lobinhos, lobinhas, escoteiros, escoteiras, familiares, amigos do
escotismo.  É um prazer  imenso do presidente Dinis Pinheiro recepcioná-los nesta
noite  memorável,  em que a  Assembleia  Legislativa  presta  esta  justa  homenagem
pelos 100 anos de escotismo no Brasil e em Minas Gerais.

Inicialmente, quero parabenizar o ilustre deputado Anselmo José Domingos, coautor
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do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  importante  reunião  especial,  também  o
deputado Celinho do Sinttrocel, aqui representado pela Sra. Maria José, que, unido
neste mesmo objetivo, presta esta homenagem a todos vocês.

O presidente Dinis Pinheiro, por motivo justificado, está ausente desta importante
reunião, e pediu-me para representá-lo. Através de poucas palavras, mas sinceras,
ele quer homenagear todos vocês, fazendo com que a Assembleia Legislativa possa
também compartilhar esta noite tão memorável e histórica para a família escoteira de
Minas Gerais.

Se queremos que nossos rapazes sejam felizes na vida, devemos fazer com que
assimilem o costume de praticar o bem ao próximo, além de ensinar-lhes a apreciar
as coisas da natureza. Criava-se, então, um movimento para ajudar na construção de
um  mundo  melhor,  baseado  na  fraternidade,  na  lealdade,  no  altruísmo,  na
responsabilidade, no respeito e na disciplina.

Há exatamente um século, Minas Gerais tomava conhecimento da grande novidade
pedagógica caracterizada pelo trabalho em pequenos grupos, favorecendo a criação
da liderança, com o uso de jogos, além da importância atribuída ao exemplo.

Um escoteiro, além de se tornar um jovem sadio, disciplinado e cortês, é amigo de
todos e irmão dos demais escoteiros. Sem fronteiras nacionais,  o escotismo é um
instrumento da paz e da boa- vontade mundiais.

O  legado  deixado  a  todos  nós  tem  o  significado,  principalmente,  de  que  a
humanidade se constitui, ainda, numa prática de solução de conflitos pela negociação
e  mediação,  o  que  representa  a  vivência  mais  imediata  da  cidadania  e  da
democracia.

Aprendendo a combater os preconceitos, os escoteiros têm também estimulado o
sentimento  de  solidariedade  com  as  pessoas  mais  desfavorecidas.  O  jovem  que
frequentou as lições do escotismo incorpora em seu cotidiano o conhecimento dos
primeiros  socorros,  melhor  capacidade  de  observação  da  natureza,  além  da
segurança e da facilidade de orientação em novos ambientes.

Grandes líderes viram desabrochar suas inclinações no movimento, como o papa
João Paulo II ou o oceanógrafo Jacques Cousteau. Dois famosos exemplos nacionais
são o saudoso presidente Itamar Franco e o jornalista Gilberto Dimenstein.
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Entre as muitas histórias de bravura e solidariedade vividas pelos escoteiros do
mundo inteiro, destaca-se a de um jovem mineiro, em 1938. Caio Martins tornou-se
um herói nacional, e seu nome foi dado a um estádio de futebol em Niterói. Viajava de
trem com um grupo de outros escoteiros, quando se deu um sério acidente ferroviário
nas proximidades de Barbacena. Mesmo sendo vítima, desdobrou-se no atendimento
aos feridos, recusou-se a ocupar uma maca, já que eram poucas as disponíveis, e fez
questão de caminhar até a cidade mais próxima, sem saber que estava tendo uma
hemorragia interna. Faleceu, depois de ter participado ativamente no salvamento de
outros.

Se o nosso Caio Martins morreu tão jovem, muitas outras personalidades puderam
levar para a vida adulta sua experiência no escotismo. Cada um deles soube reforçar
os  conceitos  mobilizados  pelo  movimento,  tais  como a  camaradagem,  o  amor  à
humanidade, o respeito aos mais velhos.

No momento atual, em que a juventude em todo o Planeta é exposta à violência, à
solidão,  ao  consumismo,  ao  alcoolismo  e  às  drogas,  os  valores  defendidos  pelo
escotismo são profundamente atuais e necessários. Portanto, caríssimos escoteiros e
escoteiras,  lobinhos e lobinhas, famílias  escoteiras que aqui  se encontram, temos
grande  interesse  em  estimular  e  fazer  crescer  o  escotismo  em  nosso  estado.
Merecem os dirigentes do movimento todo o apoio para que se amplie o número de
jovens que participam dessa instituição tão consagrada e de grande utilidade para a
nossa vida social.

Nesse diapasão, destacamos a boa acolhida que teve nesta Casa o Projeto de Lei
n° 800/2000, de nossa autoria, que resultou na Lei n° 13.690, de 28/7/2000, que cria
o Programa de Incentivo à Instrução e Educação Escoteira - Projeto Escotismo na
Escola - nas escolas públicas estaduais.

Quero abrir um parêntese, caríssimo deputado Anselmo. Vamos fazer gestão para
que a própria secretaria de Estado e o nosso governador Alberto Pinto Coelho façam
com que essa lei seja efetivada nas escolas de Minas Gerais. De qualquer forma,
temos esse importante instrumento, mas não mediremos esforços para que todas as
escolas apliquem essa lei  sancionada pelo governo.  É importante que as escolas
tenham esse instrumento da paz, da camaradagem, da amizade da família escoteira,
com todos os seus benefícios.
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Tal iniciativa decorreu de nosso reconhecimento de que a contribuição do escotismo
para  a  formação  dos  educandos  é  muito  ampla  e  alcança  aspectos  de  suma
importância para o sucesso da criança e do jovem, ao treiná-los para a autonomia e a
autoconfiança, ao acelerar a socialização pela convivência harmônica e cooperativa
com os  membros do  grupo,  ao  ensiná-los  sempre  a  valorizar  e  respeitar  o meio
ambiente por meio do contato e da descoberta dos elementos da natureza, enfim, ao
possibilitar  a eles a assimilação progressiva de valores como justiça, respeito aos
direitos do próximo e da verdadeira cidadania.

Lembramos ainda que tivemos a satisfação de encaminhar  o  Projeto  de Lei  n°
1.750/2004,  que, convertido na Lei  n° 15.503, de 11/5/2005,  declarou de utilidade
pública a União dos Escoteiros do Brasil - Região de Minas Gerais -, fato referido por
V.  Exa.,  caríssimo  deputado  Anselmo,  quando,  neste  Plenário,  realizamos  uma
grande festa da família dos escoteiros do Estado de Minas Gerais.

Fazemos tais  registros  para  ressaltar  a nossa sincera  vinculação e dos  demais
coautores desta reunião com o escotismo, por sua mensagem e pelos nobres ideais
que difunde, pela simplicidade prática de suas ações, enfim, pelo caráter altruísta de
seus ensinamentos.

No momento em que o Plenário desta Casa celebra as conquistas destes 100 anos
do  escotismo  no  Estado  de  Minas  Gerais,  permita-me homenagear  nosso  amigo
Paulo Henrique Maciel  Barbosa, por  quem homenageamos todos as pessoas que
estiveram  a  seu  lado,  com  uma  participação  fiel,  sempre  voltada  ao  ideal  do
escotismo, trabalhando voluntariamente no movimento. Como ele, há tantos e tantos
abnegados  que,  no  decorrer  dos  anos,  fazem com que  o  coração sempre  tenha
acesa a chama do bem e da felicidade.

Para concluir, recorremos a vocês, à coroa que busca o sentido da existência de
cada um, procurando deixar este mundo um pouco melhor do que encontraram.

São essas, caríssimos amigos escoteiros e escoteiras, as nossas manifestações,
associando-nos, com certeza, no mesmo desejo e satisfação, aos nossos caríssimos
amigos  deputados  Anselmo,  Celinho  e  demais  parlamentares  desta  Casa,  como
também ao nosso presidente Dinis Pinheiro. Queremos abraçar vocês num grito de
alerta e dizer quanto é importante a participação e a presença de vocês na escola, na
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família, na cidade, na rua, nas praças. Com sua alegria, que vem do coração, nesse
gesto sempre humano e solidário, procuram o caminho do bem para todos aqueles
que  vocês  conhecem.  Certamente,  praticam  o  desenho  maior  da  solidariedade
humana  e,  principalmente,  da  boa  convivência.  Parabéns  a  vocês.  Levem  esta
lembrança  que  estamos  proporcionando  pelos  100  anos  que  fazem  parte  das
histórias de Minas e do Brasil. Parabéns a todos.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Conjunto de Escoteiros do 107MG,

que cantará o Hino dos Escoteiros.
- Procede-se à apresentação musical.

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

presença e,  cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para a especial de segunda-feira, dia 19, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 26ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 19/5/2014

Presidência do Deputado Ivair Nogueira
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Registro de Presença - Execução dos Hinos da Itália e do Brasil - Palavras
do Deputado Agostinho Patrus Filho - Entrega de Título - Palavras do Sr. Raffaele
Peano - Palavras do Presidente - Apresentação Musical - Encerramento - Ordem do
dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Ivair  Nogueira - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Dalmo Ribeiro

Silva.
Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
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Com a palavra o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
Ata

- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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 entrega ao Sr. Raffaele Peano, presidente da

Fundação Torino Escola Internacional, do título de Cidadão Honorário do Estado de
Minas Gerais, concedido, a requerimento do deputado Agostinho Patrus Filho, pelo
governador do Estado, por meio de Decreto de 28/2/2011, publicado no  Diário do
Executivo em 1º/3/2011.

Composição da Mesa
O locutor  -  Convidamos a  tomar  assento  à  Mesa  o  Exmo. Sr.  Raffaele  Peano,

presidente  da  Fundação  Torino  Escola  Internacional;  a  Exma.  Sra.  Aurora  Russi,
consulesa da Itália  em Belo  Horizonte;  e  os  Exmos.  Srs.  Valentino  Rizzioli,  vice-
presidente executivo da Fiat do Brasil; Giacomo Regaldo, presidente da Câmara Ítalo-
Brasileira  de  Comércio,  Indústria  e  Artesanato  de  Minas  Gerais  e  presidente  do
Gruppo  Dirigenti  -  Seção  Brasil;  e  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  autor  do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaria de registrar a presença nesta solenidade da Exma. Sra. Silvana

Rizzioli, diretora do Centro de Competências da Fiat, do Instituto de Competências
Empresariais e presidente da UBQ; e dos Exmos. Srs. José Eduardo de Lima Pereira,
presidente  da  Casa  Fiat  de  Cultura;  Mario  Graziano  Borio,  diretor  de  Relações
Humanas  da  Fiat  Chrysler;  Alfredo  Leggero,  diretor  industrial  da  Fiat  Chrysler;  e
Alfredo  Apicella,  presidente  da  Coni  Brasile.  Naturalmente  saudamos  também  a
presença  de  familiares  e  de  amigos  do  homenageado.  Também  registramos  o
recebimento de mensagens enviadas pelo deputado federal Marcos Montes e pelo
senador  Zezé  Perrella,  por  meio  das  quais  lamentam  sua  ausência  em  vista  de
compromissos agendados previamente, bem como cumprimentam o Sr. Raffaele pelo
recebimento  do  título  e  parabenizam  o  deputado  Agostinho  Patrus  Filho  pela
iniciativa.
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Execução dos Hinos da Itália e do Brasil
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino da Itália e, a seguir, o Hino

Nacional,  que serão apresentados  pelo  Coral  Infanto-Juvenil  da Fundação Torino,
regido  pela  maestrina  Kênia  Chantal  e  acompanhados  pelos  músicos  Cláudia
Salgado, piano; Luiz Henrique Moreira, violão; e Mamede, bateria.

- Procede-se à apresentação do Hino da Itália e do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Agostinho Patrus Filho

Boa noite, senhoras e senhores. Permitam-me saudar o Exmo. Sr. deputado Ivair
Nogueira, 1º-vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
que nesta cerimônia representa o deputado Dinis Pinheiro, presidente desta Casa; o
Sr.  Raffaele  Peano,  presidente  da  Fundação  Torino  Escola  Internacional,  nosso
homenageado nesta noite; a Exma. Sra. Aurora Russi, consulesa da Itália em Belo
Horizonte; o Sr. Valentino Rizzioli, vice-presidente executivo do grupo Fiat Chrysler do
Brasil; o Sr. Giacomo Regaldo, presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio,
Indústria e Artesanato de Minas Gerais; a Dra. Silvana Rizzioli, presidente da UBQ
em Minas; o Dr. Alfredo Leggero, diretor industrial do grupo Fiat Chrysler; o Sr. Paulo
Ferreira,  diretor  da  Fiat  Engenharia  Powertrain;  o  Sr.  David  Ferrina,  diretor  de
informática da Fiat; e o Sr. José Eduardo Lima Pereira, presidente da Casa Fiat de
Cultura. Queria saudar todos os empresários aqui presentes, na pessoa do Sr. Pietro
Sportelli, industrial do ano pela Fiemg e presidente da Etra.

Falar de Raffaele Peano é falar de luta, de trabalho, de busca por ideais, de firmeza
de caráter e de determinação. Trata-se de um personagem plural, denso, que exerceu
e exerce funções de grande relevância, imprimindo, em cada uma delas, as digitais
de sua formidável inteligência e de seu singular dinamismo.

Desde pequeno, na sua Cuni, como dizem os piemonteses, capital  da província
homônima, incrustada no Sul da região italiana de Piemonte, contou com o amor e a
dedicação de seus pais para superar as dificuldades materiais enfrentadas por uma
família de campesinos no período pós-guerra.

O apoio da família, somado à obstinada crença em seus objetivos, levaram Raffaele
Peano a construir uma trajetória profissional exemplar. Durante décadas, desde que
se formou na escola profissionalizante da Fiat, em Turim, nos idos de 1966, ocupou
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diversos  cargos  na  empresa,  sempre  se  destacando  pela  perseverança  e  pela
competência.

A excelência do trabalho desenvolvido no grupo Fiat o fez transpor as fronteiras da
Itália. Veio para o Brasil em 1984, aos 35 anos, onde permaneceu inicialmente por
oito anos. Ainda prestou serviços em unidades da Polônia e da Argentina antes de
retornar ao Brasil, no ano de 2000. Do platô em forma de cunha, no sopé dos Alpes
Marítimos,  Raffaele  Peano  veio  se  amontanhar  nas  Gerais.  Instalou-se  na  pátria
Minas, caminho entre a terra e o céu, enaltecida na poesia do compositor mineiro
Marcus Viana.

Espírito com sede de novos e belos horizontes, inquieto como nuvens no céu, Dr.
Peano logo encontrou outras missões em nossa capital. Desde 2006 é o presidente
da Fundação Torino Escola Internacional e do Centro de Língua e Cultura Italiana, por
onde já passaram centenas de alunos.

O slogan da Fundação Torino, "A escola que ensina a pensar", traduz com perfeição
o trabalho pedagógico ali desenvolvido, dentro do entendimento de que a missão de
preparar o outro é uma das formas mais nobres de ajudar o próximo.

Segundo o educador Rubem Alves, há escolas que são asas. De fato, educar não é
só  escolarizar.  A  educação  é  um  campo  da  dimensão  humana  gerador  de
solidariedade,  de  transformação,  de  ética  e  de  responsabilidade.  O  administrador
Raffaele  Peano  segue  à  risca  essa  sentença.  As  marcas  de  suas  mãos  e  a
argamassa de seus ideais proporcionam voos edificantes a todos os que procuram a
Fundação Torino em busca de qualificação.

Versátil e polivalente, sempre empenhado em ações de integração entre o Brasil e a
Itália,  o  homenageado  também  empresta  sua  capacidade  laborativa  em  outras
funções  prestigiosas  como  a  vice-presidência  da  Câmara  Italo-Brasileira  de
Comércio,  Indústria  e Artesanato de Minas Gerais  e a presidência  da Associação
Cultural Ítalo-Brasileira - Acibra-MG.

Dono de uma biografia profissional riquíssima, o Dr. Peano vive de olhos postos no
futuro.  Sabe  que  a  qualidade  é  importante  diferencial  competitivo  no  mundo
contemporâneo,  por  isso  integra  também  a  diretoria  da  União  Brasileira  para  a
Qualidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das organizações e da
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sociedade. No auge de sua capacidade produtiva, mas já vislumbrando uma atividade
prazerosa para desempenhar quando se afastar do mercado de trabalho, retomou
suas origens e voltou para onde havia começado: o campo. Desde 2005, começou a
produzir,  nos vinhedos da Patagônia argentina, o vinho Viva, com a qualidade de
quem tem nas suas origens o sabor do Barolo, rei dos vinhos, vinho dos reis.

Fácil notar um liame, um fio condutor, um traço de união que acompanha a trajetória
de Raffaele Peano em todas as atividades que desempenha: o ideal empreendedor.
Segundo  o  escritor  Augusto  Cury,  ser  empreendedor  é  executar  sonhos.  Novos
métodos de gestão, formas de organização corporativa inovadoras e qualidade nos
processos são alguns dos atributos que acompanham a vida profissional do nosso
homenageado e lhe conferem o reconhecimento pelas instituições por onde passa.

Mas  não  existe  profissional  de  excelência  sem  um  arcabouço  consistente  de
valores  morais.  É  aqui  que Dr.  Peano nos  mostra  os  pilares  de  sustentação das
catedrais  que  constrói.  Os  valores  transmitidos  pelos  pais  são  conservados  de
maneira intransigente pelo homenageado e por sua dedicada família. Foi com esses
princípios que Raffaele Peano construiu uma sólida base familiar. D. Rosita Cagliero,
esposa e amiga, com quem compartilha, há 37 anos, uma vida conjugal harmônica; a
filha, Cristina, herdeira das habilidades e dos valores que nos fazem estar reunidos
hoje para prestar o tributo ao seu pai;  e a pequena Isabella,  a neta de 8 meses,
recompensa maior que a vida lhe concedeu, símbolo de esperança e renovação, Dr.
Peano, não apenas elas sentem hoje justificado orgulho. Nós, os amigos de amizades
construídas na faina cotidiana, também sentimos. E, fundamentalmente, os mineiros,
os legatários do seu trabalho, compartilham hoje esse mesmo sentimento de alegria
por suas vitórias e realizações.

Por derradeiro, dirijo-me ao amigo Raffaele Peano para dizer-lhe que é com muito
orgulho que o Estado de Minas Gerais o recebe como Cidadão Honorário. Trata-se de
um  justo  e  merecido  reconhecimento  pelo  excepcional  trabalho  realizado  durante
todos estes anos e pelo grande ser humano que é. Por seu caráter e brilhantismo, eu
só poderia finalizar dizendo: nós, mineiros, estamos felizes por agora ter Peano como
mineiro. Muito obrigado.
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Entrega de Título
O locutor - Neste instante, o deputado Ivair Nogueira, representando o presidente

da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega  do  título  de
Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais  ao presidente da Fundação Torino
Escola Internacional, Sr. Raffaele Peano, passando-lhe às mãos o diploma. O título a
ser entregue traz os seguintes dizeres: (- Lê:)

“Cidadania  Honorária  do  Estado  de  Minas  Gerais.  O  governador  do  Estado  de
Minas Gerais, atendendo a requerimento aprovado pela Assembleia Legislativa, de
autoria do deputado Agostinho Patrus Filho, nos termos do Decreto de 28/2/2011,
concede ao Sr. Raffaele Peano o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais,  em  reconhecimento  à  relevante  contribuição  para  o  desenvolvimento
socieconômico do Estado, no setor industrial automobilístico e de intercâmbio cultural
e profissional entre o Brasil e a Itália”.

Assinam o título o Exmo. Sr. Alberto Pinto Coelho, governador do Estado de Minas
Gerais, e o deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

O presidente - Gostaria, neste momento, de convidar o deputado Agostinho Patrus
Filho para que, juntamente comigo, façamos essa entrega tão merecida.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Raffaele Peano

Agora é que vem a parte difícil  depois dessa emoção. Exmo. Sr.  deputado Ivair
Nogueira,  vice-presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,
representando o deputado Dinis Pinheiro, presidente desta Casa; Exma. Sra. Aurora
Russi,  consulesa da Itália em Belo Horizonte; Exmos. Srs. Valentino Rizzioli,  vice-
presidente executivo da Fiat do Brasil; Giacomo Regaldo, presidente da Câmara Ítalo-
Brasileira  de  Comércio,  Indústria  e  Artesanato  de  Minas  Gerais  e  presidente  do
Gruppo  Dirigenti  -  Seção  Brasil;  e  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  autor  do
requerimento por meio do qual solicitou que a mim fosse concedido esse título.

Esta é uma noite muito especial para mim e para minha família. Ser reconhecido
como Cidadão Honorário de Minas Gerais é motivo de muito orgulho e alegria, que
recebo com extremo respeito e também com muita emoção.
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Nasci  entre  montanhas,  mas  não essas.  As  montanhas  de Minas  entraram em
minha vida há exatos 30 anos, no dia 15/5/1984, quando aqui cheguei pela primeira
vez como controller da Fiat Automóveis. Foi uma espécie de paixão à primeira vista,
pois  pude  constatar  pessoalmente  o  que  muitos  já  me  haviam  dito:  há  muita
similaridade entre Minas e minha terra natal.

Os dois povos apresentam um caráter reservado no início, mas depois, à medida
que  se  estabelece  a  confiança,  aparecem  as  semelhanças  e  as  bases  para  um
relacionamento afetuoso. Em meio às montanhas nevadas do Piemonte, eu defini
minha identidade, mas foi em Minas que forjei a minha maturidade. Foi aqui que vivi e
estou vivendo meus melhores anos profissionais e a plenitude de minha vida familiar.
Foi em Minas que minha esposa, Rosita, e eu criamos nossa filha, Cristina. Foi aqui
que amadureci como cidadão.

Nestes anos, tivemos o privilégio de acompanhar passo a passo a formação da
moderna  sociedade  mineira  e  brasileira.  Assisti  à  redemocratização  do  Brasil,
acompanhei a incrível escalada da inflação nos anos 1980, presenciei a estabilização
da economia por meio do Plano Real e vi também o surgimento do forte movimento
de inclusão social, que trouxe milhões de brasileiros para o mercado de consumo.

Isso faz com que eu me sinta parte dessa geração de mineiros e brasileiros que
deram o melhor de si para que o País se tornasse o que é hoje e para que Minas
conquistasse a importância e a expressão que tem atualmente.

São reflexões de quem conviveu com diversas realidades nacionais. Trabalhei na
Itália,  na Argentina, na Polônia e no Brasil  em dois períodos diferentes. Por isso,
valorizo tanto a força e a energia que estão por trás do projeto de um país bem-
sucedido.  Aprendi  que  o que nos une verdadeiramente  é  estar  juntos  diante dos
desafios e superá-los, confiando uns nos outros. Daí vem o verdadeiro sentimento de
pertencer a um grupo e a confiança para construir o novo.

Como disse, desenvolvi grande parte de minha carreira como executivo aqui, em
Minas  Gerais,  dentro  do  Grupo  Fiat.  Tenho  grande  orgulho  de  pertencer  a  esta
organização, que tanto contribuiu para encorpar e diversificar a estrutura produtiva e
o tecido industrial de Minas Gerais. Considerando a presença de quase 40 anos das
empresas do Grupo Fiat Chrysler e da CNH Industrial em Minas Gerais, ouso dizer
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que se promoveu uma bem-vinda interferência cultural recíproca. Minas Gerais ficou
um  pouco  mais  italiana,  enquanto  as  empresas  do  Grupo  Fiat  tornaram-se mais
mineiras.

Desde 2005, tenho uma missão que me conecta com a cultura e com o futuro. Sou
presidente da Fundação Torino, a escola internacional que a Fiat instituiu em 1975.
Hoje, ela é reconhecida tanto no Brasil quanto na União Europeia. Em número de
alunos, é a maior escola internacional do Brasil e talvez da América Latina.

Na verdade, venho contribuindo para o desenvolvimento da Fundação Torino desde
1984. Vocês não podem imaginar como foi revigorante para mim voltar ao ambiente
escolar. Essa é uma escola que tem propósitos claros e que quer fazer a diferença na
vida de seus alunos e da comunidade em que está inserida. A escola do presente que
pretende ser importante no futuro é aquela que ensina a pensar, que estimula o sentir,
que premia o conviver e forma cidadãos. Essa é a missão da educação. Essa é a
missão a que me propus e à qual me dedicarei agora com mais energia, animado por
este prêmio e reconhecimento.

Também  gostaria  de  citar  quanto  é  importante  para  mim  presidir  a  Associação
Cultural Ítalo-Brasileira de Minas Gerais - Acibra. A associação se consolidou como
um elo forte e indispensável entre as culturas brasileira e italiana, divulgando-as e
enriquecendo-as.  Uma  prova  da  ampla  interação  entre  os  dois  povos  é  a  festa
tradicional italiana de Belo Horizonte, realizada sempre nas ruas da Savassi, no mês
de junho. Já é a maior festa de rua, com a presença de mais de 80 mil pessoas e
mostra como a alegria é a marca que une as duas culturas. Aproveito para convidá-
los para esse evento que será realizado no próximo dia 1° de junho.

Senhoras  e  senhores,  minhas  palavras  finais  são  de  agradecimento.  Agradeço
inicialmente ao deputado Agostinho Patrus  filho, autor  da proposição que resultou
nesta homenagem. Muito obrigado a V. Exa., cujo trabalho muito tem contribuído para
o  desenvolvimento  e  a  projeção  de  Minas  Gerais.  Ao  saudá-lo,  estendo  minhas
homenagens a outra figura muito marcante: Agostinho Patrus, que, em vida, honrou
esta Casa, ao presidi-la e ao exercer seis mandatos legislativos. Além disso, também
nos trouxe aqui, em 2006, representando a Fundação Torino, numa homenagem que
a escola recebeu pela representatividade cultural no Estado.
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Agradeço à Mesa que dirige esta reunião e aos colegas do Grupo Fiat Chrysler, da
CNH Industrial, da Fundação Torino, da Acibra, da Câmara Italiana, do Instituto Minas
pela Paz e da União Brasileira da Qualidade, que aqui compareceram nesta noite.

É muito bom estar próximo de vocês. Agradeço a Deus por ter me colocado diante
de  tantas  oportunidades  e  desafios,  por  ter  me  dado  a  energia  necessária  para
empreender e o discernimento para fazê-lo sempre da melhor maneira. Agradeço a
meus familiares o apoio que me deram durante todos estes anos.

Meus pais, pessoas claras e direitas, ensinaram-me que nesta vida comemos os
frutos que outros plantaram. Por isso devemos semear durante a nossa vida, para
que os que venham depois de nós possam nutrir-se igualmente. E o que devemos
semear? Meus pais, se ainda estivessem conosco, diriam: "Quem planta milho colhe
em cinco meses uma vez só; quem planta uma árvore come seus frutos depois de
três ou quatro anos, mas por muito tempo; mas quem planta cultura e educação pode
não colher para si, mas assegura sustento vital para as futuras gerações".

Ao deputado Agostinho Patrus, a toda esta Casa, ao Estado de Minas Gerais, aos
alunos  da  Fundação  Torino  que  fizeram  essa  linda  apresentação  e  aos  amigos
presentes, o meu muito obrigado pelo acolhimento e por essa bela homenagem, que
verdadeiramente me honra e me emociona. Boa noite.

Palavras do Presidente
Meu  caro  amigo  Raffaele  Peano,  presidente  da  Fundação  Torino  Escola

Internacional; Exma. Sra. Aurora Russi, consulesa da Itália em Belo Horizonte; meu
amigo  Valentino  Rizzioli,  vice-presidente  executivo  da  Fiat  do  Brasil;  meu  amigo
Giacomo Regaldo,  presidente da Câmara Ítalo-Brasileira  de Comércio,  Indústria  e
Artesanato de Minas Gerais e presidente do Gruppo Dirigenti  -  Seção Brasil; meu
amigo  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  autor  do  requerimento  que  solicitou  a
concessão do título  ao homenageado,  aqui  quero abrir  um parêntese,  mas antes
quero cumprimentar o meu amigo José Eduardo de Lima Pereira. Ao cumprimentar o
autor  do  requerimento,  meu  amigo  Agostinho  Patrus  Filho,  um  jovem  deputado,
lembro que tal pai, tal filho. O saudoso Agostinho Patrus, com quem tive oportunidade
de conviver nesta Casa, foi um verdadeiro professor. Com ele tive a oportunidade de
ter  os  meus  primeiros  ensinamentos  quando  aqui  cheguei,  em  1994,  ao  lado  de
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tantos outros deputados. E, agora, conviver com o deputado Agostinho Patrus Filho é
um privilégio, porque, apesar de ser um jovem, acho que ele aproveitou todo o talento
do pai, a sua sabedoria. E não só pela iniciativa desta noite, uma justa homenagem,
vejo o seu interesse por Minas Gerais: quando se fala em Fiat Automóveis, quando se
fala em Fundação Torino, quando se fala em todos os aspectos que abrangem esse
interesse, vejo o fiel escudeiro, que é o deputado Agostinho Patrus Filho.

Quero aqui também registrar  e justificar a ausência do nosso grande presidente
deputado  Dinis  Pinheiro,  esse  jovem  talentoso,  com  quem  tenho  o  privilégio  de
conviver e aprender muito também. Ele gostaria de estar aqui porque é da região
metropolitana, da cidade de Ibirité, tem uma convivência muito harmônica e sabe da
importância do grupo Fiat para Betim, Ibirité e toda a Minas Gerais.

Quero  pedir  licença  ao  homenageado  para  dizer  algumas  palavras.  Esta  Casa
tomou a brilhante iniciativa de torná-lo cidadão de Minas Gerais com muito orgulho.
Quero  dizer  que,  como ex-prefeito  de  Betim,  ao  lado  de  José  Eduardo  de  Lima
Pereira  e  de  Giacomo  Regaldo,  tive  a  oportunidade  de  conviver  e  conhecer  a
importância que a Fiat Automóveis trouxe para Betim e, acima de tudo, para Minas
Gerais. A Fiat é um orgulho para nós, betinenses. Sou de Betim e tive a oportunidade
de  ser  prefeito  daquela  cidade.  Estou  no  meu  quinto  mandato  nesta  Casa  e
acompanhei de perto quanto foi importante a presença do grupo Fiat em Betim. Digo
hoje que não foi só para Betim. Se temos um desenvolvimento acentuado hoje no
nosso  Estado,  se  temos  um  crescimento  industrial,  acho  que  devemos  muito  à
implantação da Fiat em Betim e de indústrias e fornecedoras em um raio próximo à
montadora.  Tudo isso  possibilitou  o  desenvolvimento  da  Região  Metropolitana de
Belo Horizonte como um todo. Devemos hoje reconhecer na Fiat todo o progresso
que ela trouxe para Minas Gerais e, acima de tudo, a geração de emprego. Anda
mais: temos o reconhecimento do povo de Minas pelo que ela representa para nosso
Estado e significa hoje em uma receita que possibilitou esse PIB a Betim. A Fiat
contribui muito para o Estado de Minas Gerais.  Quero só fazer essa introdução e
trazer  nosso  reconhecimento  e  nossa  gratidão  ao  grupo  Fiat,  ao  ex-governador
Rondon Pacheco, que convive conosco, tem participado e foi o responsável, naquela
época,  pela  vinda  da  Fiat  a  Betim  e  a  Minas  Gerais.  Então  fica  aqui  meu
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reconhecimento e minha gratidão, em meu nome, em nome do deputado Agostinho
Patrus  Filho,  em nome do presidente  desta Casa,  deputado Dinis  Pinheiro,  e em
nome de todos os nossos colegas parlamentares.

A Itália vem fornecendo, desde o século XIX, muitos talentos ao Estado de Minas
Gerais.  São  homens  e  mulheres  que  concorrem,  com  seus  conhecimentos,
habilidades e cultura, para o desenvolvimento e o embelezamento de nosso Estado.

O Sr. Raffaele Peano, que temos a honra de acolher como cidadão mineiro nesta
solenidade, é mais um italiano que, ao eleger nossas terras seu lar, vem dando sua
contribuição para o aprimoramento da nossa sociedade.

Natural de Cuneo, na Itália, província que, como Minas, é caracterizada pelo relevo
montanhoso e pelo caráter a um só tempo reservado e hospitaleiro de seu povo,
Raffaele graduou-se em administração de empresas pela universidade de Turim.

Fez carreira na Fiat, que o enviou a sua primeira viagem ao Brasil, no início da
década de 1990. Tornou-se,  em 1992, diretor  financeiro do grupo empresarial,  na
Polônia, e em 1996, na Argentina. Retornou ao País em 2000, estabelecendo-se em
Belo  Horizonte,  cidade  em  que  continua  a  residir  e  onde  desenvolve  diversas
atividades.

Ocupa, desde 2009, o posto de presidente da Fundação Torino, instituição bicultural
que,  da  educação  infantil  ao  ensino  médio,  dedica-se  à  formação  de  crianças  e
jovens, pautada pelo respeito à pluralidade cultural.

A escola, que em 2015 completa 40 anos, além de seguir o currículo determinado
pelo  Ministério  da  Educação,  preparando  para  o  ingresso  nas  universidades
brasileiras,  orienta-se também pelas  diretrizes  escolares italianas,  concedendo um
diploma internacional que facilita o acesso às instituições de ensino europeias. Os
alunos aprendem, ao lado do português e do italiano, o inglês, o espanhol e o latim.
São distribuídos em turmas pequenas,  que permitem que os professores prestem
assistência individualizada aos pupilos.

A formação intelectual e moral que torna os alunos da fundação cidadãos do mundo
é acompanhada da devida atenção às atividades esportivas, que incluem jogos da
juventude, jogos de integração, corrida e passeio ciclístico, bem como de projetos
interdisciplinares, como a revista Carpe Diem e o Econscienza.
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A liderança de Raffaele Peano tem sido fundamental para que a escola alcance o
reconhecimento e o prestígio de que hoje desfruta. Desde que assumiu o cargo de
presidente, a instituição vem colecionando prêmios que atestam a sua excelência.
Conquistou,  entre tantas  outras  honrarias,  o  1º  lugar  no 9º  prêmio Construindo a
Igualdade de Gênero, conferido pela Organização das Nações Unidas, pelo projeto
Generocídio; o prêmio Microsoft Educadores Inovadores, pelo projeto Rádio História,
na categoria escolas particulares; e o certificado Melhor Parceira do Ensino Público,
pelo Projeto Italiano para Alunos da Escola Integrada, concedido pela Prefeitura de
Belo Horizonte.

Apesar  das  inúmeras  tarefas  desempenhadas  à  frente  da  Fundação  Torino,
Raffaele Peano encontra tempo e disposição para se dedicar à direção da Solutions
Consultoria Empresarial, sediada em Uberlândia, que atua nos campos comercial, de
logística,  recursos  humanos,  financeiro,  de  qualidade,  governança  corporativa,
contábil  e tributário.  A satisfação dos clientes norteia o trabalho de sua equipe de
consultores  altamente  qualificados,  que  desenvolvem  projetos  em  várias  áreas,
sempre com foco em resultados, respeito pelo ser humano e transparência.

Raffaele concilia, de modo invejável, suas atividades profissionais com sua posição
de  vice-presidente  e  membro  do  Conselho  Fiscal  da  Câmara  de  Comércio  Ítalo-
Brasileira  de  Belo  Horizonte  com  a  presidência  da  Associação  de  Cultura  Ítalo-
Brasileira de Minas Gerais - Acibra-MG -, duas instituições sem fins lucrativos que
vêm contribuindo, cada uma à sua maneira, para estreitar os laços entre a Itália e o
Brasil. Seja em sua atuação como empresário, seja em suas atividades voltadas para
a difusão da cultura  e  da  história  italianas  ou  para  o  fortalecimento  dos  vínculos
comerciais entre Brasil  e Itália, Raffaele Peano tem uma história de trabalho, com
criatividade e respeito à tradição, em prol do desenvolvimento econômico e cultural
de Minas Gerais.

Assim  sendo,  peço-lhe  que  aceite,  como  símbolo  do  reconhecimento  e  da
hospitalidade de nosso povo, o título de Cidadania Honorária do Estado, o qual a
Assembleia  Legislativa  tem  a  honra  de  entregar  nesta  festiva  solenidade.  Muito
obrigado e parabéns.
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Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir uma apresentação do Coral Infanto-

Juvenil da Fundação Torino, regido pela maestrina Kênia Chantal, que nos brindará
com  a  canção  italiana  Gesu e  as  músicas  Angels,  do  folclore  americano,  e  O
trenzinho do caipira, de Villa-Lobos.

- Procede-se à apresentação musical.
O presidente - Parabéns; bela apresentação.

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

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 20, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do
dia 20/5/2014.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

6/5/2014
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,

Mário Henrique Caixa e Tadeu Martins Leite, membros da supracitada comissão. Está
presente,  também,  o  deputado  Fred  Costa.  Havendo  número  regimental,  o
presidente,  deputado  Marques  Abreu,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos
regimentais, 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  debater,  em  audiência  pública,  a  continuidade  do
acompanhamento das obras do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins.
A seguir, comunica o recebimento de ofícios dos Srs. José Maria Marin, presidente da
Confederação Brasileira de Futebol - CBF -, publicado no  Diário do Legislativo de
1º/5/2014, e Fabrício Torres Sampaio, secretário de Estado de Transportes e Obras
Públicas,  agradecendo o convite para esta reunião e justificando sua ausência.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria
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Edwirges  Madeira,  superintendente  da  Infraero  -  Aeroporto  Internacional  Tancredo
Neves;  Gabriela  Castro  Xavier,  gerente  de  Projetos  da  Secretaria  de  Estado  de
Turismo  e  Esportes  -  Secopa;  e  os  Srs.  Silvério  Gonçalves,  superintendente  da
Infraero  -  Regional  Sudeste;  Wagner  Antônio  Soares,  assessor  de  imprensa  da
Infraero;  Ricardo  Alexandre  Gois  Ferreira,  assessor  da  Diretoria  de  Gestão  da
Infraero; José Mateus Guimarães Moreira, gerente de Empreendimentos da Infraero;
Marcelo  Raggi  Pacheco,  superintendente  de  Empreendimentos  Sul  e  Sudeste  da
Infraero,  que são convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a
palavra ao deputado Fred Costa, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários
da reunião e, cumprida a finalidade desta, agradece a presença de todos, convoca os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Marques Abreu, presidente - Tadeu Martins Leite - Mário Henrique Caixa.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE
AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/5/2014
Às  10h10min,  comparece  no  Teatro  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, dá-a
por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater
o melhor aproveitamento das parcerias do Estado com as comunidades terapêuticas
e a discutir e votar pareceres de redação final e proposições da comissão. A seguir,
comunica o recebimento de ofício do Sr. Eduardo Bernis, secretário de Estado de
Trabalho e Desenvolvimento Social, comunicando que o relatório final da comissão
especial para o enfrentamento ao crack, encaminhado pela comissão, tem relevante
contribuição a  ser  utilizado  na  criação e  no  aprimoramento  das políticas  públicas
estaduais  e  será  aplicado  nas  ações  desenvolvidas  pela  secretaria.  Comunica
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também o recebimento de correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas
datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,
secretária de Casa Civil (2), (23/4/2014) e (1º/5/2014); e do Sr. Rômulo de Carvalho
Ferraz, secretário de Estado de Defesa Social (23/4/2014). Registra-se a presença
dos deputados Paulo Lamac e 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  9.860/2014,  dos  deputados  Neider  Moreira  e  Tadeu  Martins  Leite,  em  que
solicitam seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar  de Minas Gerais
pedido de providências para que seja aumentado o número de viaturas para atender
ao Município de Pedra Azul e região;

-  nº  9.861/2014,  dos  deputados  Neider  Moreira  e  Tadeu  Martins  Leite,  em  que
solicitam  seja  encaminhado  à  Subsecretaria  Estadual  de  Políticas  Sobre  Drogas
pedido  de  providências  para  que  sejam  realizados  estudos  necessários  para  a
implantação de comunidade terapêutica no Município de Pedra Azul;

-  nº  9.862/2014,  dos  deputados  Neider  Moreira  e  Tadeu  Martins  Leite,  em  que
solicitam  seja  encaminhado  ao  comando-geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais
pedido de providências para que seja realizada a apresentação do Teatro Interativo -
Túnel das Drogas, criado pelo 18º Batalhão da Polícia Militar, nas escolas estaduais
sediadas no Município de Pedra Azul;

- nº 9.864/2014, do deputado Neider Moreira, em que solicita seja realizada reunião
da comissão no Município de Novo Cruzeiro para debater, em audiência pública, o
enfrentamento ao uso de crack e outras drogas no município e na região;

-  nº  9.866/2014,  do  deputado Vanderlei  Miranda,  em que solicita  seja  realizada
reunião da comissão para debater, em audiência pública, o uso de drogas ilícitas no
evento da Copa do Mundo no Estado de Minas Gerais;

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as Sras.
Maria  Albanita  Roberta  de  Lima,  presidente  do  Conselho  Estadual  de  Assistência
Social - Ceas - e subsecretária de Assistência Social da Secretaria de Estado de
Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  -  Sedese;  Cássia  Reis  Donato,  diretora  de
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Proteção Especial  da Sedese;  Fernanda Pinto Araújo, secretária,  representando a
presidente da Associação Mineira de Comunidades Terapêuticas e Instituições Afins;
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  do
Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Aloísio  Andrade,  presidente  do
Conselho  Estadual  Antidrogas  -  Conead;  Marcos  Antônio  dos  Santos,  diretor,
representando a presidente da Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas
Católicas e Instituições Afins -  Governador Valadares; e Wellington Antônio Vieira,
presidente da Federação de Comunidades Terapêuticas Evangélicas do Brasil, 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  Paulo  Lamac  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. Registra-se a presença da deputada Liza Prado e dos deputados
Célio Moreira, Tadeu Martins Leite e Cabo Júlio. 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, 15 de maio de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/5/2014
Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Duilio de Castro e Luiz Henrique, 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
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proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência: e-mail do Sr. Antonio Martinho Ribeiro, fazendo observações sobre
o Projeto de Lei nº 4.894/2014. O presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  5.179,  5.184,  5.188,  5.196,  5.199  e  5.205/2014
(deputado Dalmo Ribeiro Silva);  5.178,  5.181, 5.185, 5.190,  5.193, 5.194, 5.200 e
5.202/2014  (deputado  André  Quintão);  5.180,  5.192,  5.195,  5.197  e  5.203/2014
(deputado Duilio de Castro);  5.177 e 5.186/2014 (deputado Luiz Henrique);  5.189,
5.191,  5.198  e  5.204/2014  (deputado  Leonídio  Bouças);  e  5.187/2014  (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,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os
pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno
único, na forma do Substitutivo nº  1, dos Projetos  de Lei  nºs 5.000/2014 (relator:
deputado Sebastião Costa) e 5.160/2014 (relator: deputado André Quintão). O Projeto
de Lei nº 4.588/2013 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do deputado
André  Quintão,  aprovado pela  comissão.  Registra-se  a  saída  do  deputado André
Quintão.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
4.908/2014  (relator:  deputado  Duilio  de  Castro).  Após  discussão  e  votação,  são
aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,
constitucionalidade  e legalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  5.158/2014
(relator: deputado Luiz Henrique) e 5.159/2014 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
deputado Sebastião Costa). São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão e ao prefeito de Jequeri os Projetos de Lei nºs 5.161 (relator:
deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em virtude de redistribuição) e 5.163/2014 (relator:
deputado André  Quintão  -  requerimento  lido  pelo  deputado  Dalmo Ribeiro  Silva).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 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
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4.109/2013  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  deputado  Luiz  Henrique  -  proposta  de
emenda de autoria do deputado Fabiano Tolentino ficou prejudicada em virtude de ter
sido incluída no parecer do relator); 5.137/2014 (relator: deputado Sebastião Costa);
5.155, 5.168 e 5.174/2014 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva, sendo o primeiro
em  virtude  de  redistribuição)  e  5.175/2014  (relator:  deputado  Duilio  de  Castro).
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados requerimentos em que se solicita pedido de informações, nos termos
do  art.  301,  parágrafo  único  do  Regimento  Interno,  aos  respectivos  autores  dos
Projetos de Lei nºs 5.156, 5.157 e 5.173/2014 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, 20 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro - Dalmo Ribeiro Silva - Lafayette de

Andrada.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/5/2014
Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Arlen Santiago e Doutor Wilson Batista, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião
e,  em  virtude da aprovação de requerimento  do  deputado 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:  e-mail
encaminhado pelo Hospital Sofia Feldman, convidando a Comissão de Saúde para a
reunião  especial  no  Plenário  desta  Casa  em comemoração aos  30  anos  de sua
inauguração. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
Plenário. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.426/2013, no 1º turno, deixa de ser
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apreciado por solicitação de prazo regimental pelo relator, deputado Doutor Wilson
Batista, em virtude de redistribuição. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 4.791/2013. 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 9.857/2014, do deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, a judicialização na saúde;

- nº 9.858/2014, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
no  Município  de  Taiobeiras  para  debater,  em  audiência  pública,  a  construção  do
Matadouro Municipal, tendo em vista que a obra está pronta e funcionando, segundo
a Secretaria de Estado de Agricultura;

-  nº  9.859/2014,  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  presidência  desta  Casa  pedido  de  providências  para  realizar
campanha educativa de estímulo à realização do parto humanizado, em oposição à
violência  obstétrica  ocorrida  no  Brasil,  à  banalização  da  cesariana  e  de  outros
procedimentos  invasivos  desnecessários  (episiotomia,  uso  de  fórceps  e
medicamento,  como a  ocitocina),  à  morbidade e  aos riscos imediatos  e de longo
prazo para a parturiente e o recém-nascido.

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

Sala das Comissões, 21 de maio de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Doutor Wilson Batista - Arlen Santiago.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/5/2014
Às 14h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Ulysses

Gomes, Gustavo Corrêa e Duarte Bechir (este, substituindo o deputado Lafayette de
Andrada, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada comissão.
Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a
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reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a
reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  correspondência
publicada no  Diário do Legislativo em 10/5/2014: ofícios das Sras. Maria Elmira de
Amaral Dick, promotora de justiça, e Renata Vilhena, secretária de Planejamento; e
dos Srs. Éderson Mantoan Zoratto, coordenador de Parcerias Estaduais do Conselho
Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  (2);  Frederico  Henriques
Figueiredo  Coura  Ferreira,  prefeito  municipal  de  Dionísio;  Henrique  Antônio  dos
Santos  Nunes,  subsecretário  de  Planejamento,  Orçamento  e  Administração  do
Ministério da Pesca e Aquicultura. O presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses:  Mensagens  nºs  654/2014 (Lafayette  de  Andrada)  e  655/2014 (Romel
Anízio), em turno único; e Projetos de Lei nºs 4.587/2013 e 4.159/2014 (Jayro Lessa);
4.868/2013  (João  Vítor  Xavier);  4.996/2014  (Zé  Maia);  4.427/2013  e  5.158/2014
(Lafayette de Andrada), 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.  São  retirados  da  pauta  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.851  e
4.220/2013 e 4.995 e 5.077/2014 por determinação do presidente, por não cumprirem
pressupostos regimentais, e 3.687/2013, atendendo-se a requerimento do deputado
Gustavo Corrêa, aprovado pela comissão. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os seguintes pareceres: pela ratificação, por meio de projetos
de  resolução,  dos  Convênios  ICMS  nºs  45  a  47,  49  e  50,  encaminhados  pela
Mensagem  nº  654/2014;  e  do  regime  especial  de  tributação  encaminhado  pela
Mensagem  nº  655/2014  (relator:  deputado  Duarte  Bechir,  em  virtude  de
redistribuição);  pela  aprovação,  no  2º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.905/2012
(relator: deputado Zé Maia); 3.996 e 4.475/2013 (relator: deputado Duarte Bechir, em
virtude de redistribuição), todos na forma do vencido no 1º turno; 4.179/2013 (relator:
deputado  Duarte  Bechir,  em  virtude  de  redistribuição)  e  4.964/2014  na  forma  do
Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno (relator: deputado Duarte Bechir, em virtude
de redistribuição); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.518/2013
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com a Emenda nº 2, e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça; e 4.899/2014 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator:  deputado Duarte Bechir,  em virtude de redistribuição).  Na fase de
discussão  dos  pareceres  do  relator,  deputado  Zé  Maia,  que  concluem  pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 5.075/2014 e 5.076/2014, este na
forma do vencido no 1º turno, o presidente defere os pedidos de vista do deputado
Ulysses Gomes. O presidente determina a distribuição em avulso do parecer do qual
é relator, que conclui pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.738/2013.
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.  O  presidente
designa  o  deputado  Lafayette  de  Andrada  como  relator  do  Requerimento  nº
7.834/2014. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária e para as
reuniões extraordinárias dos dias 19/5/2014, às 16h30min, e 20/5/2014, às 14 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente - Romel Anízio - Lafayette de Andrada - Duarte Bechir.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/5/2014
Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista, Tadeu Martins Leite e Duarte Bechir (substituindo o deputado Luiz Humberto
Carneiro, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Doutor Wilson Batista, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado 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 Resolução nºs
5.028  e  5.063/2014  e  Projeto  de  Lei  nº  3.894/2013  (deputado  Duarte  Bechir)  e
Projetos de Lei nºs 5.004 e 5.008/2014 (deputado Tadeu Martins Leite). Passa-se à 1ª
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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 Resolução nºs 5.028 e 5.063/2014 e do Projeto de Lei nº 3.894/2013.
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. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos
Projetos  de  Lei  nºs  5.004  e  5.008/2014.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Zé Maia - Jayro Lessa.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/5/2014
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Fabiano Tolentino

e  Paulo  Guedes,  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o
deputado  Rogério  Correia.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado
Fabiano  Tolentino,  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  debater  as  políticas
públicas relativas à agricultura familiar e a discutir e votar proposições da comissão.
O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.780/2013, em turno único,
para o qual designou relator o deputado Romel Anízio A presidência interrompe os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as Sras. Maria Izabela da Costa Terra,
engenheira agrônoma da Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário de Minas
Gerais,  representando o Sr.  Valter  Bianchini,  secretário  de  Agricultura Familiar  do
Ministério do Desenvolvimento Agrário; Juliana Cecília Veloso, diretora da Rede Rural
da  Subsecretaria  de  Estado de Agricultura  Familiar  e  Regularização Fundiária  da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e os Srs. Osvaldo
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Teixeira  de  Souza  Filho,  superintendente  regional  da  Conab;  Edmar  Guariento
Gadelha, subsecretário de Estado de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária
da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento;  Valmisoney
Moreira Jardim, gerente do Departamento Técnico, representando o Sr. José Ricardo
Ramos  Roseno,  presidente  da  Emater;  Francisco  Maurício  Barbosa  Simões,
coordenador da Assessoria Jurídica, representando o Sr. Roberto Simões, presidente
da Faemg; Eduardo Nascimento, assessor de Meio Ambiente, representando o Sr.
Vilson Luiz da Silva, presidente da Fetaemg; Josué Barbosa de Araújo, presidente da
Cooperativa  dos Produtores  Rurais  e  Catadores de  Pequi  de  Japonvar;  Juseleno
Anacleto da Silva, coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar do Estado de Minas Gerais - Fetraf - Espera Feliz;Genilton Miranda Júnior,
coordenador  de  Gestão Financeira da Fetraf  -  Santa Margarida;  Armindo Augusto
Santos,  diretor  de  formação da União das  Cooperativas  da  Agricultura  Familiar  e
Economia Solidária -  Unicafes - Nacional, representando o Sr.  Aparecido Alves de
Souza, presidente da Unicafes - Montes Claros; Gilson de Assis Sales, gerente de
Educação  Sanitária  e  Apoio  a  Agroindústria  Familiar  do  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, deputado
Fabiano Tolentino, 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, 19 de maio de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E
COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2014
Às 9h44min, comparecem na Câmara Municipal  de São Lourenço os deputados

Vanderlei  Miranda  e  Tiago  Ulisses  (substituindo  o  deputado  Marques  Abreu,  por
indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
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número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara  aberta  a
reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a
subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater o enfrentamento
ao uso de crack e outras drogas no Município de São Lourenço e região e a discutir e
votar  proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência:  e-mail do Sr.  Fábio Garcia Macedo Filho, juiz de Direito da Vara
Criminal, Execução Penal e da Infância e Juventude da Comarca de São Lourenço,
agradecendo  o  convite  e  justificando  sua  ausência  na  audiência.  A  presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Francisca Aparecida
da  Costa,  secretária  adjunta  de  Saúde,  representando  o  secretário  Municipal  de
Saúde de São Lourenço; Ana Paula Di Lorenzo, presidente do Conselho Tutelar - São
Lourenço; Patrícia Steiner de Almeida Cabral, gerente de Saúde Mental do Centro de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Caps-Ad - São Lourenço; e os Srs. Ralph
Eboli Lage, secretário Municipal de Desenvolvimento Social, representando o prefeito
Municipal de São Lourenço; vereador Ricardo de Mattos, representando o presidente
da Câmara Municipal de São Lourenço; Cloves Eduardo Benevides, subsecretário de
Políticas Sobre Drogas da Secretaria de Estado de Defesa Social; Ten.-Cel. PM Paulo
Valério Júnior, comandante do 57° Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais - São
Lourenço; Luciano Belfort de Andrade Santos, delegado Regional de Polícia Civil -
São  Lourenço;  Jorge  Tobias  de  Souza,  promotor  de  Justiça  e  coordenador  de
Combate  e  Repressão  ao  Tráfico  Ilícito  de  Entorpecentes  -  Ministério  Público  do
Estado; Fernando Luiz Fagundes Vieira da Silva,  promotor de Justiça Criminal da
Comarca  de  São  Lourenço,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A
presidência  tece  suas  considerações  iniciais.  Em  seguida,  concede  a  palavra  ao
deputado Tiago Ulisses, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente - Rosângela Reis - Wander Borges.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/5/2014

Às  14h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento Rodrigues e Lafayette de Andrada, membros da supracitada comissão. Está
presente  também  o  deputado  Célio  Moreira.  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
possibilidade de redução da maioridade penal. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários da reunião para ouvir a Sra. Valéria da Silva Rodrigues, juíza titular da Vara
Infracional da Infância e Juventude do Centro Integrado de Atendimento do Autor de
Ato Infracional - CIA-BH; e os Srs. Wellington Prado, deputado federal; Paulo Roberto
Storani,  antropólogo,  especialista  em segurança pública,  ex-oficial  do Batalhão de
Operações Policiais Especiais (RJ) e consultor do filme Tropa de Elite; Márcio Rogério
de  Oliveira,  promotor  de  justiça  da  Infância  e  Juventude  Infracional  do  Ministério
Público de Minas Gerais; e João Paulo Torres Dias, defensor público junto ao Centro
Integrado de Atendimento do Autor de Ato Infracional - CIA-BH -, 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 quem transfere a
presidência. O presidente, deputado Sargento Rodrigues, 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, 20 de maio de 2014.
João Leite, presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues - Lafayette de Andrada.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/5/2014
Às 14h15min, comparecem na Câmara Municipal de Araxá os deputados Bosco e
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Elismar Prado, membros da supracitada comissão. Está presente também a deputada
Liza  Prado.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Bosco,  declara
aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  inciso  III  do  art.  120  do  Regimento  Interno,
dispensa  a  leitura  a  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada  e  solicita  aos
deputados  presentes  que a  subscrevam.  A presidência  informa que  a  reunião  se
destina a debater o financiamento e as condições de funcionamento das Apaes na
circunscrição dos Conselhos Regionais Alto Paranaíba I, Alto Paranaíba II e Sudoeste
I,  vinculados  à  Federação  das  Apaes-MG.  A presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Ana  Maria  Afonso Agostini,  diretora  da
Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  -  Apae  -  Araxá  e  Conselheira
Regional da Apae Alto Paranaíba I; e Fabiana Ferreira Borges, representante dos pais
dos alunos da Apae - Araxá; e Sargento Amilton, presidente em exercício da Câmara
Municipal de Araxá; Eduardo Fernandes Callegari, superintendente regional de ensino
de Uberaba representando a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Estado
de Educação; Jarbas Feldner de Barros, consultor técnico da Federação das Apaes
de Minas Gerais; e Luiz Fernando de Almeida Teixeira, representante dos alunos da
Apae -  Araxá,  que são convidados a tomar  assento  à mesa.  A parlamentar  e  os
parlamentares presentes tecem suas considerações iniciais. Logo após, o presidente
passa  a  palavra  aos  convidados  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A
presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Elismar Prado.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E
COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/5/2014
Às 9h44min, comparecem na Câmara Municipal de Sabará a deputada Rosângela

Reis (substituindo o deputado Marques Abreu, por indicação da Liderança do BAM) e
o  deputado  Vanderlei  Miranda,  membros  da  supracitada comissão.  Está  presente
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também  o  deputado  Wander  Borges.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Vanderlei Miranda, 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
política de prevenção e combate ao uso de  crack  e outras drogas no Município de
Sabará  e  região  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A  presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Andreia Lizandro,
presidente  do  Conselho  Tutelar  de  Sabará;  Gleiciane  Sampaio,  presidente  da
Coordenadoria  Antidrogas  de  Sabará;  e  os  Srs.  Moacir  Barbosa  de  Figueiredo,
secretário  de  Governo de Sabará,  representando o  prefeito  municipal  de  Sabará;
Marcus  Aurélio  de  Oliveira,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Sabará;  Cloves
Eduardo Benevides, subsecretário de Políticas Sobre Drogas da Secretaria de Estado
de Defesa Social;  Cap. PM Wellington Alves, representando o comandante da 15ª
Companhia Independente de Polícia Militar de Minas Gerais, de Sabará; Guilherme
Guimarães  Catão,  delegado  titular  da  3ª  Delegacia  de  Sabará,  representando  o
delegado regional de Polícia Civil, de Sabará; Leonardo Carvalho Carreira, defensor
público da Comarca de Sabará; Wellington Antônio Vieira, presidente da Federação
de  Comunidades  Terapêuticas  Evangélicas  do  Brasil  -  Feteb;  Cláudio  Soares  do
Carmo,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Sabará;  Pastor  Júlio,  presidente  do
Conselho Municipal Antidrogas de Sabará, que são convidados a tomar assento à
mesa. A presidência tece suas considerações inciais. Em seguida, concede a palavra
à  deputada  Rosângela  Reis  e  ao  deputado  Wander  Borges,  coautores  do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  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, 21 de maio de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente - Bosco - Dalmo Ribeiro Silva.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 99/2014

Comissão Especial
Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  647/2014,  publicada  em  24/4/2014  no  Diário  do
Legislativo, o governador do Estado submeteu à apreciação desta Casa, nos termos
do  art.  62,  XXIII,  “d”,  da  Constituição  do  Estado,  a  indicação  de  Lister  César
Nascimento  para  o  cargo  de  diretor-geral  do  Departamento  Estadual  de
Telecomunicações de Minas Gerais - Detel.

Esta comissão foi constituída para emitir parecer sobre a escolha, nos termos da
alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do art. 146 do
Regimento Interno.

Durante arguição pública, o sabatinado afirmou que sua indicação não encontra
restrição  nos  termos  da  Constituição  do  Estado  e  do  Decreto  nº  45.604/2011  e
respondeu  com  presteza,  clareza  e  desembaraço  às  questões  propostas,
demonstrando experiência e conhecimento suficientes para assumir o cargo.

Conclusão
Opinamos favoravelmente a Lister  César  Nascimento ocupar o cargo de diretor-

geral do Detel.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2014.
Inácio Franco, presidente - Vanderlei Miranda, relator - Rômulo Viegas.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 100/2014
Comissão Especial

Relatório
Por  meio  da  Mensagem  nº  648/2014,  publicada  em  24/4/2014  no  Diário  do

Legislativo,  o governador do Estado submeteu à apreciação desta casa Casa, nos
termos do art. 62, XXIII,  ”d”, da Constituição do Estado, o nome de José Donaldo
Bittencourt Júnior para o cargo de presidente da Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais - Jucemg.

Esta comissão foi constituída para emitir parecer sobre a escolha, nos termos da
alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do art. 146 do
Regimento Interno.
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Durante arguição pública desta comissão, o indicado afirmou que sua indicação não
encontra restrição nos termos da Constituição do Estado e do Decreto nº 45.604, de
18/5/2011,  e  respondeu  com  clareza  às  questões,  demonstrando  experiência  e
conhecimento suficientes para assumir a presidência da Jucemg.

Conclusão
Opinamos favoravelmente à indicação do Sr. José Donaldo Bittencourt Júnior para

o cargo de presidente da Jucemg.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2014.
Bosco, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Wander Borges.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.841/2014
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do deputado Cabo Júlio, o Projeto de Lei nº 4.841/2014 tem por objetivo

instituir o Dia do Policial Militar Aviador e foi distribuído às Comissões de Constituição
e Justiça e de Segurança Pública.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou, vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer
quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XV,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende instituir o Dia do Policial Militar Aviador, a ser

comemorado, anualmente, no dia 26 de agosto.
O cargo de policial militar aviador integra a estrutura da Polícia Militar do Estado. A

PMMG  criou,  por  meio  da  Resolução  nº  1.665,  de  27/1/1987,  o  Comando  de
Radiopatrulhamento Aéreo -  Corpaer -,  com a finalidade de operar aeronaves em
atividades de preservação da ordem pública como suporte às tropas terrestres.

O Corpaer conta com um corpo de profissionais com habilidades e capacitações
específicas na área da aviação, além de treinamento policial militar específico. Possui
a  segunda  maior  frota  policial  dentre  os  operadores  estaduais,  sendo  superada
apenas por São Paulo.
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Entre  suas  atividades,  o  comando  executa  ações  e  operações  preventivas  ou
repressivas em apoio ao policiamento ostensivo geral; a frações terrestres, atuando
sistematicamente  nas  ocorrências  de  alta  complexidade;  a  ações  e  operações
realizadas  pelo  policiamento  de  trânsito  urbano  e  rodoviário;  a  frações  de
policiamento ambiental; e ao Corpo de Bombeiros Militar nas ações preventivas ou
nas  operações  de  salvamento  e  resgate  de  pessoas,  aquático  ou  terrestre,  no
transporte aeromédico, nos incêndios urbanos e florestais.

Reputamos justa e  oportuna a  homenagem que se  pretende prestar  ao  policial
militar aviador por meio da instituição de uma data comemorativa dedicada a esses
profissionais que tanto contribuem para a segurança da sociedade.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu exame preliminar,  não identificou
óbice à tramitação do projeto e,  com o propósito de adequar  a matéria à técnica
legislativa, apresentou o Substitutivo nº 1, com o qual concordamos.

Apresentamos, no entanto, ao final deste parecer, emenda ao substitutivo, de forma
a alterar a data de comemoração para o dia 23 de outubro, Dia do Aviador, instituído
por meio da Lei n° 218, de 1936, em homenagem ao primeiro voo de Santos Dumont,
realizado em 23 de outubro de 1906.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.841/2014 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº
1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Substitua-se, no art. 1º do Substitutivo nº 1, a expressão “26 de agosto” por “23 de

outubro”.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
João Leite, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sargento Rodrigues - Cabo

Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.166/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,o  projeto  de  lei  em  epígrafe  institui  o  Dia
Estadual do Fusca.
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Publicada no  Diário do Legislativo de 26/4/2014,  a proposição foi  distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria em seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  5.166/2014  visa  instituir  o  Dia  Estadual  do  Fusca,  a  ser

celebrado anualmente no dia 18 de fevereiro.
Em sua justificação, o autor da proposição esclarece que o dia 18 de fevereiro foi

escolhido  para  prestar  uma  homenagem  ao  fundador  do  Clube  do  Fusca  Belo
Horizonte, Amauri Lúcio de Oliveira, que faleceu nessa data, no Rio de Janeiro, em
um acidente.

Na análise jurídica, é importante destacar que a Constituição da República, em seu
art.  22, relaciona as matérias de interesse nacional,  sobre as quais cabe à União
legislar privativamente; no art. 30, prevê a competência dos municípios para tratar de
assuntos  de  interesse  local  e  suplementar  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.

À  vista  dessas  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação do projeto  de  lei  em
análise.



1199
____________________________________________________________________________

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

do Projeto de Lei nº 5.166/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente -  Duilio  de Castro,  relator  -  Lafayette de Andrada -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.184/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação dos Proprietários de Malharias e Comércio de Tricot de
Monte Sião, com sede no Município de Monte Sião.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  1º/5/2014  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 5.184/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Proprietários de Malharias e Comércio de Tricot de Monte Sião, 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.

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,



1200
____________________________________________________________________________

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, vantagens ou bonificações, sob qualquer
forma ou pretexto; e, no art. 25, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída.

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

Projeto de Lei nº 5.184/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Lafayette de Andrada -

Duilio de Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.189/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais e Agricultores Familiares do
Distrito e Região de Dom Modesto, com sede no Município de Caratinga.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/5/2014  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 5.189/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Produtores Rurais e Agricultores Familiares do Distrito e Região de
Dom Modesto, com sede no Município de Caratinga.

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 art. 15 determina que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere,  legalmente  constituída  e  registrada,  para  ser  aplicado  nas  mesmas
finalidades da associação dissolvida; e o § 2º do art. 30 veda a remuneração de seus
dirigentes.

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

Projeto de Lei nº 5.189/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Dalmo Ribeiro Silva -

Duilio de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.950/2012

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Henrique, a proposição em epígrafe “altera a Lei nº
14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão
'Causa Mortis' e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/3/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Em 14/8/2012, este relator apresentou requerimento solicitando fosse a proposição
baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda.  A resposta  a  essa
diligência encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação
A proposição em tela visa alterar a Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos - ITCD. Mais especificamente, pretende-se acrescentar parágrafo ao
art.  14 da mencionada lei,  dispondo que “o  ITCD será  recolhido  mediante  alvará
judicial e será descontado do montante dos bens deixados em espécie pertencentes
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ao espólio em virtude de sucessão legítima ou testamentária ou de doação”.
Segundo  o  autor,  a  alteração  legal  seria  necessária  a  fim  de  possibilitar  aos

herdeiros a quitação do ITCD por  meio de desconto nos valores em espécie dos
espólios. Afirma que isso corrigirá a dificuldade que muitos herdeiros têm de receber
seus quinhões de herança por falta de condições financeiras de quitar o ITCD. A ideia
central  seria  a  de  possibilitar  o  pagamento  com  os  próprios  recursos  a  serem
recebidos  dos  espólios  sem  onerar  aqueles  que  vão  receber  seus  quinhões  em
virtude de sucessão legítima ou testamentária.

O  ITCD  é  um  tributo  instituído  pelo  Estado,  nos  termos  do  art.  155,  I,  da
Constituição da República de 1988. No exercício dessa competência, o Estado de
Minas Gerais editou a Lei nº 14.941, de 2003, que dispõe sobre o referido imposto,
estabelecendo a sua hipótese de incidência, base de cálculo, alíquotas, entre outros
aspectos.  À  Assembleia  Legislativa  compete  dispor  sobre  a  matéria  referente  ao
imposto,  em  consonância  com  o  princípio  da  reserva  legal,  haja  vista  que  a
organização do sistema tributário, da arrecadação e da distribuição de renda deve ser
submetida ao crivo desta Casa, por força do disposto no art. 61, III, da Constituição
mineira.

Ocorre que a proposição em comento extravasa o âmbito da competência estadual,
na medida em que pretende interferir no direito processual civil,  matéria que é de
competência privativa da União Federal, nos termos do art. 22, I, da Constituição da
República de 1988.

Com efeito, ao determinar que o ITCD seja recolhido mediante alvará judicial e seja
descontado dos bens deixados em espécie pertencentes ao espólio em virtude de
sucessão legítima ou testamentária, o projeto vai além de somente legislar sobre o
imposto estadual, alterando a forma de pagamento do tributo. Portanto, ele esbarra
em  procedimentos  cuja  competência  legislativa  é  da  União,  como  é  o  caso  do
inventário, regulamentado nos arts. 982 e seguintes do Código de Processo Civil -
CPC - Lei  Federal  nº  5.869, de 11 de janeiro de 1973.  Destaque-se que os atos
judiciais envolvendo a avaliação e cálculo do imposto estão discriminados nos artigos
1.003 a 1.013 do mesmo código.

Ademais, como se passa a demonstrar, embora louvável a iniciativa do parlamentar,
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a medida constante do projeto ofende outros dispositivos legais, razão pela qual não
merece tramitar nesta Casa.

Pelo princípio da  saisine, adotado pelo Código Civil Brasileiro, em seu art. 1.784,
aberta  a  sucessão,  com  o  falecimento  do  de  cujus,  há  a  imediata  e  automática
transmissão  da  propriedade  e  posse  da  herança  aos  herdeiros  legítimos  e
testamentários. Por esse motivo, a Lei nº 14.941, de 2003, arrola, como contribuinte
do  ITCD,  o  herdeiro  ou  legatário,  na  transmissão  por  sucessão  legítima  ou
testamentária (art. 12, I). De acordo com a lei, são ainda contribuintes do imposto: o
donatário,  na  aquisição por  doação (art.  12,  II);  o  cessionário,  na  cessão a  título
gratuito (art. 12, III) e o usufrutuário (art. 12, IV). Nesta senda, o art. 13, I, da referida
lei determina que o imposto será pago na transmissão “causa mortis”, no prazo de
180 dias contados da data da abertura da sucessão. Logo, em sendo contribuinte do
ITCD, é o herdeiro quem deverá proceder à quitação do imposto.

Nesse contexto, a pretensão de que o ITCD seja recolhido mediante alvará judicial
e seja descontado dos bens deixados em espécie pertencentes ao espólio vai  de
encontro  a  toda  a  legislação  que  rege  o  referido  imposto,  que  prescreve  ser  o
herdeiro o contribuinte, isto é, aquele que deverá arcar com a referida tributação.

É verdade que podem existir situações em que os herdeiros não tenham condições
financeiras  para  quitar  o  ITCD,  dificultando  o  recebimento  dos  seus  quinhões  de
herança. Todavia, na prática, tais excepcionais hipóteses devem ser solucionadas no
âmbito dos próprios procedimentos de inventário.

Vale  dizer,  desde  que  haja  a  comprovação  da  incapacidade  de  pagamento  da
referida despesa, é plenamente possível a quitação do tributo, mediante requerimento
ao juízo do inventário. Aliás, mesmo que não haja valores em espécie disponíveis,
deverá ser promovida a alienação de bem para se arcar com o pagamento dessa
dívida. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é iterativa
nesse sentido. Confira-se:

"Agravo  de  Instrumento  -  outorga  de  escritura  -  bem  integrante  de  acervo
hereditário  -  pagamento  -  herdeiro  -  impossibilidade  -  ausência  de  partilha  -
universalidade - arts. 1791 e 1793 do Código Civil - art. 992, 1022 e 1027 do CPC.

O  numerário  obtido  com  a  alienação  de  bem  integrante  do  acervo  hereditário
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pertence  ao  próprio  espólio,  eis  que  a  venda  procedida  anteriormente  à  partilha
encontra-se  afetada ao pagamento das dívidas,  dos legados,  da  remuneração de
profissionais que venham a atuar no feito, e do imposto causa mortis. Apenas após o
término do inventário  é que há a deliberação judicial  de partilha dos bens, com a
designação  de  quais  devam  constituir  quinhão  de  cada  herdeiro"  (Agravo  de
Instrumento  nº  1.0701.09.274833-7/001,  Relatora:  Desa.  Cláudia  Maia,  DJ:
05/03/2010.)

"Inventário - herdeiros capazes - ausência de litígio entre as partes - incapacidade
financeira - alvará para venda de bem do espólio - ITCD. - Não tendo os herdeiros
capacidade financeira para quitar o ITCD, é cabível a expedição de alvará para a
venda  de  bem  do  espólio"  (Agravo  de  Instrumento  n°  1.0024.05.822438-7/001,
Relator: Des. Alberto Vilas Boas, DJ: 16/09/2008.)

“Inventário - herdeiros maiores e capazes - dificuldade financeira para pagamento
do  ITCD  -  pedido  de  venda  bem  inventariado  -  condicionada  a  tal  pagamento  -
possibilidade. - Sendo todos os herdeiros, principais interessados no desate, maiores
e  capazes,  e  não  havendo  elementos  bastantes  para  duvidar  da  alegação  de
dificuldade em reunir numerário para as despesas com a manutenção dos imóveis,
impostos decorrentes, custas processuais e ITCD; demonstra-se razoável o pedido
de liberação do pagamento antecipado do imposto e que tal se dê com o numerário
obtido  com  o  negócio  da  venda  de  mais  um  bem”  (Agravo  de  Instrumento  nº
1.0024.91.792881-4/001, Relator: Geraldo Augusto, DJ: 29/04/2008.)

“Agravo de Instrumento. Direito das sucessões. Venda de bens imóveis do espólio,
condicionada  ao  recolhimento  posterior  e  imediato  do  ITCD.  Possibilidade.
Descumprimento da determinação judicial. Novo pedido de levantamento de quantias
para  suposto  pagamento  do  tributo.  Configuração  de  partilha  antecipada.
Impossibilidade. Recurso desprovido.

I - A alienação de bem do espólio deve preencher certos requisitos, dentre os quais
a  quitação  dos  impostos  devidos  pela  universalidade.  II  -  Excepcionalmente,
constatada  a  deficiência  econômica  do  espólio  para  arcar  com  os  encargos
decorrentes do processo de inventário, nos quais se inclui o pagamento do ITCD, é
possível  autorizar  a  venda  de  bens  imóveis.  (…).”  (Agravo  de  Instrumento  nº
0201587-90.2010.8.13.0000, Relator: Des. Leite Praça, DJ: 06/08/2010.)
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Pode-se afirmar, assim, que o projeto não inova a ordem jurídica, uma vez que esta
já socorre os herdeiros sem condições financeiras quanto à quitação do ITCD, desde
que demonstrada essa necessidade ao Poder Judiciário.

Finalmente, vale lembrar que, em resposta ao pedido de diligência, a Secretaria de
Estado  de  Fazenda  opinou  desfavoravelmente  à  proposição.  Salientou  que,
diversamente  do  que  almeja  o  autor  da  proposição,  “a  proposta  de  vincular  o
pagamento do ITCD à expedição de um alvará judicial trará prejuízos ao Estado, uma
vez que tornará mais difícil e demorado o recolhimento do tributo”. Ressaltou, ainda,
que “a proposição em comento representa  um retrocesso em relação à forma de
arrecadação do imposto, uma vez que traria prejuízo à arrecadação do Estado, além
de impor aos cartórios judiciais e à Administração Tributária a prática de inúmeros
atos, sobrecarregando ainda mais a rotina desses órgãos”.

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

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.950/2012.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Sebastião Costa, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Duilio de Castro -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.187/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 653/2014, o governador do Estado enviou a esta
Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a
doar ao Município de Piranga o imóvel que especifica.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 6/5/2014 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar  da matéria em seus aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 5.187/2014 de conferir a necessária autorização legislativa



1206
____________________________________________________________________________

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Piranga o imóvel com área
de 13.700m², situado na localidade de Pompeia, Município de Piranga, registrado sob
o nº 8.359, a fls. 56 do Livro 3-N, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Piranga.

O  referido  bem  passou  a  fazer  parte  do  patrimônio  do  Estado  por  doação  de
particulares, em 1950, sem nenhuma condição prevista. No local, funcionou a Escola
Estadual Benvindo Miranda, mas, atualmente, o prédio encontra-se em ruínas.

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
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 construção de um posto médico, para atender à demanda na área
de saúde da população daquela comunidade.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão do imóvel ao
patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece
que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo igual prazo, o donatário não
houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe que o Município de Piranga
deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão documento
que comprove a destinação do bem conforme estabelecido nessa autorização.

Por fim, é importante observar que foi anexado ao processo laudo de avaliação do
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imóvel,  que,  utilizando a  norma NBR14.653,  da  ABNT,  e  a  tabela  do  Sinduscon,
avaliou o bem em R$143.165,00.

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

do Projeto de Lei nº 5.187/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Lafayette de Andrada -

Duilio de Castro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 5.026/2010

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução n° 5.026/2010, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do Governador do Estado de Minas
Gerais  referentes  ao  exercício  de  2009,  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 RESOLUÇÃO N° 5.026/2010
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício de 2009.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1° - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de Minas Gerais

referentes ao exercício de 2009.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Zé Maia, relator - Jayro Lessa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.733/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.733/2013, de autoria do deputado  Sargento Rodrigues, que
declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Porto
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Firme - Consep -,  com sede no Município de Porto Firme, foi  aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.733/2013
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Porto

Firme - Consep -, com sede no Município de Porto Firme.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Porto Firme - Consep -, com sede no Município de Porto Firme.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Zé Maia, relator - Jayro Lessa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.821/2013
Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  3.821/2013,  de  autoria  da  deputada  Luzia  Ferreira  e  do
deputado Carlos Henrique, que declara de utilidade pública a entidade denominada
Ação  Beneficente  Resplandecente  Estrela  da  Manhã  -  Abrem  -,  com  sede  no
Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 3.821/2013
Declara de utilidade pública a entidade Ação Beneficente Resplandecente Estrela

da Manhã - Abrem -, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Ação  Beneficente
Resplandecente Estrela da Manhã - Abrem -, com sede no Município de Juiz de Fora.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Zé Maia, relator - Jayro Lessa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.129/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.129/2013,  de  autoria  do  deputado  Rogério  Correia,  que
declara de utilidade pública a Associação Guidovalense de Deficiente Físico - Agudef
-, com sede no Município de Guidoval, 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° 4.129/2013
Declara de utilidade pública a Associação Guidovalense de Deficientes Físicos -

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

Deficientes Físicos - Agudef -, com sede no Município de Guidoval.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Zé Maia, relator - Jayro Lessa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.510/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  4.510/2013, de autoria do deputado  Vanderlei Miranda, que
declara de utilidade pública a Associação Oásis de Assistência Social, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.510/2013
Declara de utilidade pública a Associação Oásis de Assistência Social, 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 Oásis  de  Assistência

Social, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Zé Maia, relator - Jayro Lessa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.543/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.543/2013, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que
dá a denominação de Rodovia Carlos Henrique Albuquerque de Oliveira - Caíque - ao
trecho rodoviário que menciona, foi aprovado em turno único, com as Emendas nºs 1
e 2.

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

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

PROJETO DE LEI N° 4.543/2013
Dá denominação de Rodovia Carlos Henrique Albuquerque de Oliveira  - Caíque -

ao trecho rodoviário que menciona.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Carlos Henrique Albuquerque de Oliveira  - Caíque - o

trecho da Rodovia MG-132 que liga o entrocamento com a Rodovia MG-275-B, no
Município de Rio Espera, ao Município de Cipotânea.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
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Antonio Lerin, presidente - Zé Maia, relator - Jayro Lessa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.652/2013

Comissão de Redação
O Projeto  de Lei  nº  4.652/2013,  de autoria  do deputado Ivair  Nogueira,  que dá

denominação  ao  trecho  da  Rodovia  MG-170  que  liga  o  Município  de  Guapé  ao
Município de Pimenta, 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 N° 4.652/2013
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-170 que liga a Rodovia MG-050 ao

entrocamento que dá acesso ao Município de Guapé.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Rodovia Jafé Mansor Sallum o trecho da Rodovia MG-

170 que liga o entroncamento com a Rodovia MG-050, no Município de Pimenta, ao
entroncamento que dá acesso ao Município de Guapé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Zé Maia, relator - Jayro Lessa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.700/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.700/2013, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que declara
de utilidade pública o Movimento Estudantil do Brasil - MEB -, com sede no Município
de Ibirité, 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 4.700/2013
Declara de utilidade pública a entidade Movimento Estudantil do Brasil - MEB -, com

sede no Município de Ibirité.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Movimento Estudantil  do

Brasil - MEB -, com sede no Município de Ibirité.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.702/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.702/2013, de autoria do deputado Jayro Lessa, que declara de
utilidade  pública  a  Associação  Casa  Lar  de  Itabirito,  com  sede  no  Município  de
Itabirito, 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 4.702/2013
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Casa  Lar  de  Itabirito,  com  sede  no

Município de Itabirito.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa Lar de Itabirito, com

sede no Município de Itabirito.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Zé Maia, relator - Jayro Lessa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.811/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.811/2013, de autoria do deputado Juarez Távora, que declara
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de utilidade pública a Sociedade Protetora de Animais de São Lourenço, com sede no
Município de São Lourenço, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.811/2013
Declara de utilidade pública a Sociedade Protetora de Animais de São Lourenço,

com sede no Município de São Lourenço.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Protetora de Animais de

São Lourenço, com sede no Município de São Lourenço.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Zé Maia, relator - Jayro Lessa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.829/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.829/2014,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  que  dá
denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município de
Rio Piracicaba, 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 4.829/2014
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município

de Rio Piracicaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Marinho Silva  a  escola  estadual  de
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ensino fundamental situada na Rua João Nogueira de Rezende, nº 387, Bairro Nossa
Senhora de Fátima, no Município de Rio Piracicaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Rômulo Viegas, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.883/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.883/2014, de autoria do deputado Antônio Lerin, que declara
de utilidade pública a Associação Uberabense de Proteção aos Animais - Supra -,
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 4.883/2014
Declara de utilidade pública a Associação Uberabense de Proteção aos Animais -

Supra -, com sede no Município de Uberaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Uberabense de Proteção

aos Animais - Supra -, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Zé Maia, relator - Jayro Lessa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.890/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.890/2014, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
declara de utilidade pública a Associação Ambiental São Sebastião dos Campos, com
sede no Município de Senador Amaral, 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 4.890/2014
Declara de utilidade pública a Associação  Ambiental São Sebastião dos Campos,

com sede no Município de Senador Amaral.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ambiental São Sebastião

dos Campos, com sede no Município de Senador Amaral.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Zé Maia, relator - Jayro Lessa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.929/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.929/2014, de autoria do deputado Sávio Souza Cruz,  que
declara de utilidade pública a Associação Comunitária de São Geraldo do Jataí, com
sede no Município de Curvelo, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.929/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de São Geraldo do Jataí,

com sede no Município de Curvelo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  de  São

Geraldo do Jataí, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
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Antonio Lerin, presidente - Zé Maia, relator - Jayro Lessa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.931/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 4.931/2014, de autoria do deputado Sávio Souza Cruz,  que

declara de utilidade pública o Rotary Club de Curvelo - Norte, com sede no Município
de Curvelo, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.931/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Rotary  Club  de  Curvelo  -  Norte,  com  sede  no

Município de Curvelo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Rotary Club de Curvelo - Norte, com

sede no Município de Curvelo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Zé Maia, relator - Jayro Lessa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.935/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.935/2014, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro,
que declara de utilidade pública o Lions Clube de Uberlândia 21 de Abril, com sede no
Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.935/2014
Declara de utilidade pública o Lions Clube de Uberlândia 21 de Abril, com sede no

Município de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lions Clube de Uberlândia 21 de Abril,

com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Zé Maia, relator - Jayro Lessa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.938/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.938/2014, de autoria do deputado André Quintão, que declara
de utilidade pública a Associação de Defesa da Ibituruna e do Meio Ambiente - ONG
Ambientalista,  com sede no Município de Governador Valadares, foi  aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.938/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Defesa  da  Ibituruna  e  do  Meio

Ambiente - ONG Ambientalista, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Defesa da Ibituruna e

do  Meio  Ambiente  -  ONG Ambientalista,  com  sede  no  Município  de  Governador
Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Zé Maia, relator - Jayro Lessa.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.950/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.950/2014, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que
declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Recreativa  Amigos  e  Amigos  -
Acraa -, com sede no Município de Nepomuceno, 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 4.950/2014
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Recreativa Amigos e Amigos -

Acraa -, com sede no Município de Nepomuceno.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Recreativa

Amigos e Amigos - Acraa -, com sede no Município de Nepomuceno.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Jayro Lessa, relator - Zé Maia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.952/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.952/2014, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que
declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Médio
Rio Grande, com sede no Município de Nepomuceno, 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 4.952/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  Comunitário  do

Médio Rio Grande, com sede no Município de Nepomuceno.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento

Comunitário do Médio Rio Grande, com sede no Município de Nepomuceno.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Jayro Lessa, relator - Zé Maia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.954/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  4.954/2014,  de autoria  do deputado Bosco,  que declara de
utilidade pública o Lar do Idoso São Vicente de Paulo de Perdizes,  com sede no
Município de Perdizes, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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 4.954/2014
Declara de utilidade pública o Lar do Idoso São Vicente de Paulo de Perdizes, com

sede no Município de Perdizes.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar do Idoso São Vicente de Paulo de

Perdizes, com sede no Município de Perdizes.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Jayro Lessa, relator - Zé Maia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.960/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.960/2014,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  que
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declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Trabalhadores  Aposentados  e
Pensionistas Ecléticos da Região Nordeste de Belo Horizonte - Astapen -, com sede
no Município de Belo Horizonte, 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 4.960/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Trabalhadores  Aposentados  e

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

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

Aposentados  e  Pensionistas  Ecléticos  da  Região  Nordeste  de  Belo  Horizonte  -
Astapen -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Jayro Lessa, relator - Zé Maia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.966/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.966/2014, de autoria do deputado Tenente Lúcio, que declara
de utilidade pública a Associação Paraolímpica Uberlandense de Deficientes Visuais -
Apuv -, com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.966/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Paraolímpica  Uberlandense  de

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

Uberlandense de Deficientes Visuais - Apuv -, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Jayro Lessa, relator - Zé Maia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.970/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.970/2014, de autoria do deputado Tiago Ulisses, que declara
de utilidade pública a Associação Irmandade Dona Neca, com sede no Município de
Luz, 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 4.970/2014
Declara de utilidade pública a Associação Irmandade Dona Neca,  com sede no

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

com sede no Município de Luz.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Jayro Lessa, relator - Zé Maia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.974/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.974/2014, de autoria do deputado André Quintão, que declara
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de utilidade pública a Casa de Repouso e Tratamento Senhora Santana, com sede no
Município de Brasília 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 4.974/2014
Declara de utilidade pública a entidade Casa de Repouso e Tratamento Senhora

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

Tratamento Senhora Santana, com sede no Município de Brasília de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Jayro Lessa, relator - Zé Maia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.976/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.976/2014, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que
declara de utilidade pública a Associação Comunitária  de Alagadiço, com sede no
Município de Espinosa, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

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

Município de Espinosa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Alagadiço,
com sede no Município de Espinosa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Jayro Lessa, relator - Zé Maia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.977/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.977/2014, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que
declara de utilidade pública a Associação Beneficente do Lar Santa Isabel, com sede
no Município de Fruta de Leite, 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 4.977/2014
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente do Lar Santa Isabel,  com

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

Isabel, com sede no Município de Fruta de Leite.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Jayro Lessa, relator - Zé Maia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.990/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.990/2014, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que declara
de utilidade pública o Instituto Dr. Raimundo Silva - PRO RIM, com sede no Município
de Itajubá, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.
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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 4.990/2014
Declara de utilidade pública o Instituto Dr. Raimundo Silva - PRO RIM, com sede no

Município de Itajubá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Dr. Raimundo Silva - PRO

RIM, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Jayro Lessa, relator - Zé Maia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.001/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.001/2014, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de Patrocínio - CDL -,
com sede no Município de Patrocínio, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°
1.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.001/2014
Declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL - de Patrocínio,

com sede no Município de Patrocínio.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL -

de Patrocínio, com sede no Município de Patrocínio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Jayro Lessa, relator - Zé Maia.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.003/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.003/2014, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Patrocínio, com
sede no Município de Patrocínio, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.003/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Patrocínio, com

sede no Município de Patrocínio.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de

Patrocínio, com sede no Município de Patrocínio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Jayro Lessa, relator - Zé Maia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.005/2014
Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  5.005/2014,  de  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  que
declara de utilidade pública o Projeto Social Santo Antônio - Prossan -, com sede no
Município de Pouso Alegre, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.005/2014
Declara de utilidade pública o Projeto Social Santo Antônio - Prossan -, com sede

no Município de Pouso Alegre.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Social Santo Antônio - Prossan

-, com sede no Município de Pouso Alegre.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Jayro Lessa, relator - Zé Maia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.034/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.034/2014, de autoria do deputado Zé Maia, que declara de
utilidade pública a Associação Garimpense de Apoio à Pessoa Idosa - Grupo Feliz
Idade -, com sede no Município de Conceição das Alagoas, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.034/2014
Declara de utilidade pública a Associação Garimpense de Apoio à Pessoa Idosa -

Grupo Feliz Idade, com sede no Município de Conceição das Alagoas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Garimpense de Apoio à

Pessoa Idosa - Grupo Feliz Idade, com sede no Município de Conceição das Alagoas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Antonio Lerin, presidente - Jayro Lessa, relator - Zé Maia.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 20/5/2014, a seguinte comunicação:
Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. José Maurício

Neto, ocorrido em 19/5/2014, nesta capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2014

ATAS
ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 21/5/2014
Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Adelmo Carneiro Leão

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência: Mensagem nº 658/2014 (encaminhando a Indicação nº 101/2014),
do  governador  do  Estado  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Requerimentos nºs 8.014 a 8.040/2014 - Requerimentos da Comissão
do Trabalho e dos deputados Anselmo José Domingos, Anselmo José Domingos e
outros e Alencar da Silveira Jr. - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Educação, de Segurança Pública, de Esporte, de Prevenção e Combate às Drogas e
de Saúde - Registro de Presença - Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Ivair
Nogueira, Gustavo Valadares e Ulysses Gomes; Questão de Ordem; discursos dos
deputados Rogério Correia e Rômulo Viegas -  2ª Parte (Ordem do Dia):  1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Questão de Ordem - Comunicação da Presidência - Leitura
de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  dos  deputados
Anselmo José Domingos, Alencar da Silveira Jr. e Anselmo José Domingos e outros;
deferimento - Requerimento da Comissão do Trabalho; indeferimento - Questões de
Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Adalclever

Lopes  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Almir  Paraca  -  André  Quintão  -  Anselmo  José
Domingos -  Antônio Carlos  Arantes -  Antônio Genaro -  Arlen Santiago -  Bonifácio
Mourão - Bosco - Braulio  Braz - Cabo Júlio  - Carlos Henrique -  Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Duarte
Bechir  -  Duilio  de Castro -  Fabiano Tolentino -  Fábio Cherem - Gustavo Corrêa -
Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Lafayette de
Andrada -  Leonardo Moreira -  Leonídio Bouças -  Luiz Henrique -  Luzia Ferreira -
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Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Rogério Correia - Rômulo
Veneroso -  Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h7min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- 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 Dilzon Melo, 1º-secretário, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 658/2014*

Belo Horizonte, 20 de maio 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 Leonardo
Tadeu  Campera  Brescia  para  o  cargo  de  Presidente  da  autarquia  Instituto  de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg.

A  referida  autarquia  tem  por  finalidade  prestar  assistência  médica,  hospitalar,
farmacêutica, odontológica e social a seus beneficiários e gerir o regime próprio de
previdência nos termos da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

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 do Ipsemg.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.”
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- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 101/2014
Indicação  do  nome do  Sr.  Leonardo  Tadeu  Campera  Brescia  para  o  cargo  de

presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg.

- 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:
REQUERIMENTOS

Nº  8.014/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  o  financiamento  para
funcionamento  das  UPAs  no  Estado,  especialmente  em  Muriaé.  (-  À  Mesa  da
Assembleia.)

Nº  8.015/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas e às Prefeituras Municipais
de Buritizeiro  e  Pirapora  pedido  de  providências  para  a criação de vagas  para o
tratamento de dependentes químicos nesses municípios.

Nº  8.016/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social e às Prefeituras Municipais de Pirapora e
Buritizeiro pedido de providências para criação de vagas para o cumprimento das
medidas  de  internação  e  liberdade  assistida  para  adolescentes  autores  de  atos
infracionais.

Nº  8.017/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para
aumentar  o  efetivo  policial,  o  número  de  viaturas  e  de  equipamentos  na  222ª
Companhia,  no  Município  de  Araçuaí;  realizar  convênios  médico-odontológicos  e
reformar o quartel e as casas da Fundação Tiradentes.
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Nº  8.018/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Promotoria  Especializada  de  Defesa  do  Patrimônio  Histórico,
Cultural e Turístico pedido de providências para priorizar a condução do termo de
ajustamento  de  conduta  pelo  qual  foram  estabelecidos  prazos  e  medidas  para  a
recuperação  da  Ponte  Marechal  Hermes,  entre  Buritizeiro  e  Pirapora;  e  as  notas
taquigráficas da 1ª  Reunião  Conjunta das Comissões de Segurança Pública e de
Administração Pública.

Nº  8.019/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Subsecretaria de Administração Prisional pedido de providências para
apuração das irregularidades que menciona, relativas ao sistema prisional do Estado.

Nº  8.020/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Controladoria-Geral da União e ao Ministério Público Federal pedido
de providências para a fiscalização das obras na creche do Bairro Bandeirantes, na
Creche  Vila  Maria  e  na  Unidade  Básica  de  Saúde  do  Bairro  São  Francisco,  em
Buritizeiro.

Nº  8.021/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências para realizar a
devida apuração de supostas falhas e irregularidades no sistema prisional do Estado.

Nº  8.022/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério da Justiça e à Superintendência da Polícia Federal pedido
de providências para a criação e a instalação de um escritório da Polícia Federal na
região de Pirapora e Buritizeiros.

Nº  8.023/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Polícia  Rodoviária  Federal  pedido  de  providências  para  que  seja
reforçado o policiamento da malha rodoviária federal do Norte mineiro e Alto Médio
São Francisco, sobretudo nas Rodovias BR-040 e BR-365.

Nº  8.024/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Buritizeiro  pedido  de  providências  para
realizar estudos visando à ampliação da Guarda Municipal local.

Nº  8.025/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social, ao Comando-Geral da PMMG e à Chefia
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da Polícia Civil pedido de providências para que seja ampliado o efetivo policial em
Buritizeiro.

Nº  8.026/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Emater-MG  pedido  de  providências  para  agilizar  o  processo  de
negociação da pauta de reivindicações visando à celebração do acordo de trabalho
2014-2015.

Nº 8.027/2014, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Wagner Alexandre de Oliveira, superintendente regional de
Ensino de Itajubá, por seu desempenho no exercício do cargo, e com os servidores
da superintendência.

Nº 8.028/2014,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Educação pedido de providências para que os alunos do 3º ano do
Colégio Tiradentes de Belo Horizonte não sejam prejudicados no Enem de 2014 pela
declaração da inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100, de 2007, que afetou
vários professores dessa instituição.

Nº 8.029/2014, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Sr.  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia,  ex-governador  do
Estado,  pelo  brilhante desempenho à  frente do  governo,  em especial  na área da
educação.

Nº  8.030/2014,  da  Comissão  de  Defesa do Consumidor,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Cemig as notas taquigráficas da 1ª Reunião Extraordinária dessa
comissão, relatório contendo as demandas apresentadas nessa reunião e pedido de
providências para a solução dos problemas no fornecimento de energia elétrica em
Santana do Riacho.

Nº  8.031/2014,  da  Comissão  de  Defesa do Consumidor,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Promotoria  de  Justiça  das  Comarcas  de  Lagoa  Santa  e  de
Jabuticatubas as notas taquigráficas da 1ª Reunião Extraordinária dessa comissão e
pedido de providências para que se estude a possibilidade do ajuizamento de ação
civil pública em defesa dos direitos dos consumidores de energia elétrica de Santana
do Riacho, os quais não estariam sendo respeitados pela Cemig.

Nº  8.032/2014,  da  Comissão  de  Defesa do Consumidor,  em  que  solicita  sejam



1232
____________________________________________________________________________

encaminhados  ao  governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião
Extraordinária dessa comissão, relatório contendo as demandas apresentadas nessa
reunião  e  pedido  de  providências  para  a  reparação  dos  danos  causados  pela
ineficiência  na  prestação  de  serviço  por  parte  da  Cemig  aos  consumidores  de
Santana do Riacho.

Nº  8.033/2014,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Cemig pedido de providências para a aferição da voltagem fornecida
aos consumidores de Santana do Riacho e para a devolução de valores no caso de
se comprovar divergência entre a voltagem aferida e as tarifas cobradas nas contas
de energia.

Nº  8.034/2014,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja
promovida  a expansão turística da  região  da  Serra  do  Cipó  com a realização de
investimentos na infraestrutura que possibilitem o atendimento da demanda turística
do local.

Nº  8.035/2014,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Presidência da Câmara dos Deputados pedido de providências para que se inclua na
ordem do dia para votação em plenário o Projeto de Lei nº 2.295/2000.

Nº  8.036/2014,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Presidente  da  República  pedido  de  providências  para  que apoie  a  aprovação  do
Projeto de Lei nº 2.295/2000 em tramitação na Câmara dos Deputados.

Nº  8.037/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  ao  Ministério  dos  Transportes,  ao  Departamento  Nacional  de
Infraestrutura de Transporte, à Secretaria do Patrimônio Público da União, ao Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico e à Prefeitura Municipal de Buritizeiro as
notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião  Conjunta  dessa  comissão  e  da  Comissão  de
Administração Pública, realizada em Buritizeiro, e pedido de providências para que
seja realizada a restauração completa e emergencial da Ponte Marechal Hermes, que
liga esse município a Pirapora.

Nº  8.038/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Delegacia  Regional  de  Polícia  Civil  de  Pirapora  pedido  de
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providências para a abertura urgente de inquérito policial com a finalidade de apurar
denúncia  de  desvio  dos  pranchões  doados  pela  Ferrovia  Centro-Atlântica  ao
Município de Buritizeiro para a manutenção da ponte que liga o município a Pirapora.

Nº  8.039/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  os
trechos  dos  depoimentos  das  Sras.  Silvana  Goulart  Carvalho  e  Patrícia  Goulart
Cardoso,  feitos  durante  a  9ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão,  sejam
publicados  na  página  da  PMMG  na  internet  como  forma  de  agradecimento  e
enaltecimento do trabalho diuturno realizado pela corporação.

Nº  8.040/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando do 22° Batalhão da PMMG pedido de providências para
que  os  trechos  dos  depoimentos  das  Sras.  Silvana  Goulart  Carvalho  e  Patrícia
Goulart Cardoso, feitos durante a 9ª Reunião Extraordinária dessa comissão sejam
publicados na página da internet e no boletim interno do batalhão e sejam lidos no
início de cada turno de trabalho.

-  São  também  encaminhados  à  presidência  requerimentos  da  Comissão  do
Trabalho  e  dos  deputados  Anselmo  José  Domingos,  Anselmo  José  Domingos  e
outros e Alencar da Silveira Jr.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Educação, de Segurança Pública, de Esporte, de Prevenção e Combate às Drogas e
de Saúde.

Registro de Presença
O presidente - A presidência registra a presença, nas galerias, do Prof. Alexandre

Trindade e de alunos do curso de direito da Faculdade Pitágoras de Betim.
Oradores Inscritos

O  presidente  (deputado  Adelmo  Carneiro  Leão)  -  Com  a  palavra,  para  seu
pronunciamento, o deputado Ivair Nogueira.

O deputado Ivair Nogueira* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento
mais uma vez o Dr. Alexandre Trindade, professor do curso de direito da Faculdade
Pitágoras de Betim, e agradeço a presença dos alunos dessa faculdade. Sem dúvida
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alguma é uma das grandes faculdades de Betim, e é um privilégio tê-los presentes
aqui. Dr. Alexandre Trindade, alunos da Faculdade Pitágoras, hoje estamos tratando
de um tema importante. Estamos às vésperas de uma Copa do Mundo e sabemos
que,  infelizmente,  ainda  não  estamos  preparados  para  receber  um  evento  de
tamanha envergadura. Mas o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo, e
acho que houve grandes avanços na questão do PAC, dos acessos, da melhora dos
aeroportos, que ainda não foram concluídos, mas que estão em fase de conclusão.
Ontem houve a inauguração de aeroporto de São Paulo, que praticamente triplicou
sua capacidade; o Aeroporto de Confins está em fase final de acabamento; e estamos
preocupados com a imagem do Brasil  lá  fora,  principalmente quanto à segurança
pública, ou à falta de segurança pública vivida no nosso Estado e no País como um
todo.

Sabemos  que  têm  faltado  investimentos  e  não  estamos  aqui  para  culpar  nem
governo do Estado, nem governo federal, nem governo municipal. Sabemos que a
segurança pública acaba sendo de responsabilidade de todos. Se não houver, por
parte dos poderes constituídos, grande conscientização de que estamos vivendo um
momento de fragilidade em termos de segurança pública, teremos muitos dissabores
pela frente.

Viveremos agora este momento que, de um modo geral, é o grande teste para as
administrações, em razão do que está sendo discutido e prometido pelos movimentos
que acontecerão. É lógico que, como parlamentar, sou também favorável a todo e
qualquer movimento que houver em busca de soluções que possam melhorar o que
temos atualmente.

Devo aqui reconhecer que ocorreram grandes avanços na segurança pública, assim
como investimentos do governo do Estado na busca e na aquisição de viaturas. Além
disso,  houve  melhorias  dentro  das  possibilidades,  principalmente  em  relação  ao
pessoal,  mas  ainda  estamos  muito  longe  de  atender  à  demanda  e  àquilo  que
merecem os profissionais da segurança pública.

Estamos vivendo ainda, Cabo Júlio, um momento na segurança pública que não é
deste governo, mas sim de vários governos que antecederam a este. É uma prática
que, no dia a dia, existe na segurança pública, principalmente nos municípios. Aliás,
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os municípios têm sido parceiros por meio de convênios com o governo do Estado,
cedendo pessoas e funcionários e pagando aluguel.  Mesmo não tendo, às vezes,
aquela condição de ajudar, o município tem contribuído porque também quer viver um
momento de paz.

Está aqui o deputado Marques, que é do nosso meio, um grande atleta que trouxe
muito orgulho para Minas Gerais e também para o Brasil como um todo. O deputado
Marques viveu dentro dos campos e agora está na Comissão de Esportes. V. Exa.
sabe o que acontecerá agora. Além disso, sabe que temos de estar preparados para
esse grande momento. Se não nos prepararmos, teremos muitos dissabores.

Deputados  Cabo  Júlio  e  Vanderlei  Miranda,  de  10  dias  para  cá  tenho  sido
procurado, assim como vários deputados desta Casa, questionando-me a condição
atual dos delegados de polícia de Minas Gerais. Sabemos que, se fizermos uma lista
de prioridades, antes de uma grande obra, todos queremos hoje é tranquilidade e
paz.  O  deputado  Vanderlei  Miranda  está  presidindo  uma  comissão  da  mais  alta
importância, com a realização de eventos em Belo Horizonte e pelo interior de Minas.
Sabemos  que  as  drogas  têm  contribuído  de  forma  acentuada  para  levar,
principalmente  os  jovens  que  às  vezes  não  têm  ocupação,  para  esse  mundo.
Sabemos o quanto tem sofrido a família. Deputado Vanderlei Miranda, sei que o seu
trabalho  tem  alcançado  uma  meta  importante.  Tomara  que  Deus  lhe  dê  essa
confiabilidade,  que,  aliás,  V.  Exa.  já  tem,  de  transmitir  e  continuar  com  esses
movimentos que são fundamentais para o nosso Estado de Minas Gerais.

Deputado  Cabo  Júlio,  temos  discutido  a  questão  dos  delegados.  No  passado,
houve um movimento em que a Defensoria Pública conseguiu alcançar aquilo que
merece. Aliás, o avanço que obteve do governo do Estado é merecido. Sabemos que,
pela Constituição Federal, a Defensoria Pública chegará ao nível de promotor e juiz.
Esperamos  que  isso  aconteça,  pois  ela  também  tem  um  trabalho  importante  no
atendimento, principalmente, aos mais carentes deste estado.

Para se ter segurança, vejo que precisamos de uma Polícia Militar fortalecida, uma
Polícia  Civil  constituída  e  uma  Defensoria  Pública  capaz.  Creio  muito  que  o
governador  Alberto  Pinto  Coelho  será  sensível  a  este  movimento  que  está
acontecendo  em  Minas  Gerais,  porque  os  delegados  estão  promovendo  um
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movimento pacífico, buscando o entendimento, a conciliação e, acima de tudo, obter,
num primeiro momento, um subsídio que lhes dê igualdade de condição com outros
que também lidam na segurança.

O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Deputado Ivair, em primeiro lugar, V. Exa. traz
um tema que será recorrente nesta eleição: a segurança pública. Tenho ouvido falar
muito nesta Casa e em vários palanques que a segurança pública em Minas Gerais
avançou  muito.  Talvez estejamos  avançando  igual  a  rabo  de cavalo:  para  baixo.
Porque não consigo entender - e aí vou entrar no tema que V. Exa. abordou, o tema
do advogado de polícia -, num Estado que diz que avança tanto, um delegado de
polícia ganhar menos que um delegado de polícia do Piauí. Como um delegado de
polícia de Minas ganha menos que um delegado de polícia do Maranhão? Vejam que
o nível escolar de delegados é superior, eles são bacharéis em direito. Os delegados
estão  pedindo  exoneração  porque  estão  passando  em  concurso  para  cargos
técnicos, de 2º grau, e estão ganhando mais que um delegado de Minas.

Tudo bem falar que Minas está avançando, mas vamos discutir sobre Polícia Militar,
Polícia Civil, Defensoria e Ministério Público. Na Polícia Civil, o chamado investigador,
que, quando entrei na polícia, ganhava como um 3º-sargento, hoje está ganhando um
salário  no  nível  de  um  soldado  em  início  de  carreira.  Como  não  existe  mais
carcereiro, o delegado de polícia... Foi feito um concurso para 420 novos delegados.
Isso ainda não tem um ano,  e 84 deles  já  pediram exoneração.  Vamos tratar  de
segurança pública, em que aquele que é o encarregado de presidir o inquérito policial
para descobrir  o  autor  do crime ganha menos que o mesmo encarregado de um
estado  paupérrimo,  como  o  Maranhão  e  o  Piauí.  Esses  dois  estados  são
paupérrimos, e,  em Minas Gerais,  que é o terceiro  estado do País,  eles  ganham
menos.  Então queria  entender  onde está  esse avanço da Polícia  Civil,  quando a
Comissão  de  Segurança  Pública  visita  o  Ceflan  -  estive  lá  acompanhando  uma
ocorrência - e vê que os policiais estão trabalhando em um sofá rasgado.

Então, deputado Ivair, V. Exa. aborda um assunto em que não dá para cuidar de um
ator e deixar o outro de fora. A Polícia Civil está crescendo, sim, está avançando, sim,
mas igual a rabo de cavalo: para baixo e para pior.

O deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Quero parabenizar V. Exa. por abordar
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um  tema  tão  importante.  Sabemos  que  tem  sido  permanente  a  cobrança  por
melhoras em algumas áreas, entre elas a da segurança. A defesa que V. Exa. faz é
coerente, consistente e consciente. Precisamos - e, quando digo “nós”, digo toda a
população - de não apenas termos a sensação de segurança, mas a certeza dela.
Não  diferentemente  da  educação  e  da  saúde,  sabemos  que,  na  questão  da
segurança,  profissionais  bem-remunerados  com certeza nos darão como resposta
uma qualidade de serviço que nos deixará tranquilos.

V.  Exa.  citou  as  drogas,  especialmente o  crack.  Hoje 80% da nossa população
carcerária tem alguma ligação com as drogas. É um número absurdamente alto de
envolvimento de pessoas com as drogas. E 60% dos crimes praticados têm origem
nas drogas. Aproveito, deputado Ivair, para parabenizar V. Exa. também pela iniciativa
de realizar a marcha contra o crack na cidade de Betim. Parabéns. Quero crer que a
marcha nessa cidade será um sucesso.

O deputado Ivair Nogueira* - Obrigado pelo apoio, deputado Vanderlei.
O deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - A marcha que acontecerá aqui neste

sábado, às 9 horas, irá coincidir com a marcha de Betim. Então, aproveito este aparte
para convidar a população a participar conosco aqui em Belo Horizonte, em Betim e
em  outras  cidades  onde  essas  marchas  estiverem  acontecendo,  porque  é  um
movimento importante e tem a ver com segurança.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Ivair Nogueira, eu estava
conversando com o amigo deputado Cabo Júlio, e, fazendo aparte a V. Exa., entendo
que  de  agora  até  outubro  será  difícil  tratarmos  essas  questões,  especificamente
questões  salariais,  porque  os  discursos  acabam  trilhando  um  caminho  que  não
apenas  o  da  questão  administrativa  e  gerencial,  mas  também  político.  É  difícil
chegarmos a uma boa conclusão ou a um bom termo nesse período pré-eleitoral,
principalmente durante a campanha que daqui a um mês e meio se iniciará. Mas é
importante lembrar que, em termos de questão salarial, eu queria que ganhassem
muito  mais  do  que ganham,  mas  nós,  deputados,  nesta  legislatura,  votamos  um
projeto de lei  dando um salto na remuneração dos policiais civis e militares como
nunca  feito  antes  no  Estado.  Deputado  Adelmo,  V.  Exa.  votou  isso  aqui,
comprometendo boa parte dos recursos do caixa estadual por conta dessa melhora
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do aumento crescente, parcelado entre 2012 a 2015 - Lei nº 19.576, de 2011 -, 101%
de  aumento  em  4  anos.  Se  V.  Exa.  perguntar  nesse  período  de  pré-campanha
eleitoral, para todo mundo será pouco. Temos de ter responsabilidade, não adianta
prometer e depois não conseguir pagar. Não adianta prometer e depois ter dificuldade
para correr atrás para pagar 13º salário, férias, os direitos do servidor. Vejam o salário
dos  policiais,  vamos  ver  o  salário  dos  professores,  a situação é  complicada para
todos, mas o dinheiro é pouco, o cobertor é curto, temos de cuidar de muita coisa.

O problema da segurança é seriíssimo, reivindicação não só dos mineiros, mas dos
brasileiros. Todos os grandes centros sofrem com essa questão. Mas deixemos de
lado. Divido com V. Exa. a preocupação com a segurança, estamos juntos do mesmo
lado para  fazer  do  nosso  estado um estado mais  seguro,  mas  com um discurso
responsável e os pés no chão, sem loucura e demagogia. Obrigado.

O deputado Ivair Nogueira* - Obrigado, deputado. Quero cumprimentar o presidente
da  Câmara  Municipal  de  Machado.  Quero  dizer  a  V.  Exa.,  deputado  Gustavo
Valadares, que o meu discurso é com responsabilidade e sem demagogia. Tanto que
fiz questão de falar e reconhecer que neste governo houve avanços em função da
segurança pública.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Essa crítica que fiz não foi a V. Exa.,
que fique bem claro.

O deputado Ivair Nogueira* - Digo isso, senão o telespectador não vai entender. Eu
quero dizer a V. Exa. que, apesar de todos os avanços ocorridos - e estamos lutando
aqui, o governo do Estado tem procurado dialogar, assim como os delegados também
estão fazendo um movimento ordeiro  para dialogar  e buscar  o entendimento -,  o
delegado, sem nenhum desmerecimento, tem de ganhar pelo menos igual ao que
ganha um defensor público, que tem uma função tão importante quanto a sua. Este é
o apelo que fazemos neste momento, não para criar nenhuma expectativa, mas para
pedir ao governo para analisar com cuidado porque, pela estatística, a maioria dos
delegados que fizeram concurso usaram como trampolim, porque estão ocupando
outros cargos e deixando várias cidades sem delegado de polícia, o que não é bom
neste momento. De qualquer forma, agradeço e tenho certeza de que o governador
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Alberto Pinto Coelho vai analisar essa causa com muito carinho, vai dialogar e, quem
sabe, buscar uma solução boa para todos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Gustavo Valadares.
O deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

apenas para complementar o aparte feito a V. Exa, um delegado, no início de carreira,
a partir do ano de 2015, receberá mais que R$11.000,00 no Estado de Minas Gerais.
Isso é pouco diante dos riscos da profissão? Não tenho dúvida que sim, mas é o que
podemos pagar se quisermos um Estado para todos, com investimentos para todos
os segmentos e para todos os setores. Tivemos um avanço significativo, ao longo
desses  últimos  quatro  anos,  com  essa  lei  aprovada  pelos  nobres  pares,  pela
Assembleia Legislativa, que concedeu esse aumento de mais de 100%, escalonado
em quatro anos.

Sr.  Presidente,  subo à tribuna para fazer um alerta à população,  em especial à
população mineira, aos mineiros, quanto às críticas dirigidas ao governo do Estado
pela presidenta da República, quando veio, mais uma vez, anunciar o início das obras
da BR-381, conhecida no Brasil todo como Rodovia da Morte. O interessante é que,
mesmo com a assinatura da presidenta, não sairá nem um metro de duplicação no
trecho em que ela mais mata e provoca acidentes, pelo próximo ano e meio. Isso é
para vocês terem consciência do discurso da presidenta, quando veio ao Vale do Aço,
na semana passada, que nada mais é que uma promessa eleitoreira e mentirosa. Ela
fez duas críticas ao governo estadual, quando disse que é de responsabilidade do
governo do Estado a execução da reforma do Anel Rodoviário e do metrô da nossa
capital. O belo-horizontino, em especial, constantemente passa pelo anel e reivindica
o metrô.

Nenhum mineiro é bobo. Todos eles sabem que anel rodoviário e metrô são obras
que sempre foram de responsabilidade do governo federal. Não é à toa que o metrô
de  Belo  Horizonte  é  administrado  por  uma  empresa  que  se  chama  Companhia
Brasileira de Trens Urbanos - CBTU -, ligada diretamente ao Ministério das Cidades.
Antes  da  criação  do  Ministério  das  Cidades,  ele  era  ligado  ao  Ministério  dos
Transportes.  O  Anel  Rodoviário  sempre  foi  ligado  ao  Departamento  Nacional  de
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Infraestrutura de Transportes - Dnit  -,  consequentemente, ligado ao Ministério  dos
Transportes.

Ao longo do últimos 12 anos, lembro-me com saudades do ex-colega desta Casa,
deputado  Roberto  Carvalho,  ex-vice-prefeito  de  Belo  Horizonte,  que,  dezenas  de
vezes - para não dizer quase uma centena de vezes -, foi ao seu Twitter, quando ia ou
voltava de Brasília,  para dizer  que estava saindo a tão sonhada reforma do Anel
Rodoviário. Quem tiver facilidade de acessar o Twitter pode procurar pelo deputado
Roberto Carvalho e contar quantas vezes ele anunciou o início das obras da reforma
do  Anel  Rodoviário  de  Belo  Horizonte,  enquanto  foi  vice-prefeito.  Isso  ocorreu
diversas vezes, mas deixaram-no vendido. Acho até que a responsabilidade nem era
dele, porque o governo federal criava, na cabeça dele, a ilusão de que a obra sairia, e
ele ficava vendido, como ficou inúmeras vezes. Ele é o que menos tem culpa disso
tudo.

Deputado Antônio Carlos Arantes, gostaria de dizer que não sei se, no final de 2012
ou no início de 2013, o governo federal, pela sua completa inoperância e inércia na
questão de planejamento, pediu ao governo estadual que assumisse a licitação e a
confecção dos projetos da reforma do Anel Rodoviário e a ampliação do metrô de
Belo Horizonte.  Essas duas obras são de responsabilidade do governo federal.  O
governo de Estado, na época, gerenciado pelo ex-governador Anastasia, de pronto,
aceitou a missão, porque aqui, em Minas, gestão vem em primeiro lugar.

Discurso político faz parte, e vai sim muito bem, mas a gestão vem em primeiro
lugar. E, como aqui as coisas são todas muito bem planejadas, o governo aceitou:
“Dê-me aqui esse para casa que cumprirei meu papel”. Em final de 2012, início de
2013,  deputado  Sargento  Rodrigues,  o  governo  do  Estado  assumiu  o  papel  de
construir, confeccionar, licitar os projetos executivos de reforma do Anel Rodoviário e
das Linhas 2 e 3 do metrô de Belo Horizonte. Mas sabem o que aconteceu? Estive
recentemente na Secretaria de Obras e constatei que o projeto do Anel Rodoviário
está pronto. Temos três intervenções que são das mais importantes, senão as mais
importantes no anel: o entroncamento com a Avenida Amazonas; o entroncamento
com a Rua Ivaí, no final da Padre Eustáquio, na famosa Praça São Vicente; e outra
de que me lembrarei daqui a pouco. Esses três projetos somados terão um custo de
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reforma de R$391.000.000,00 e resolverão 70% do problema do tráfego pesado que
passa no Anel Rodoviário e causa os engarrafamentos. Eles já estão prontos lá no
Dnit. E sabe qual foi a resposta do Dnit, deputado Rogério Correia?

O Dnit alegou que não havia tempo hábil para a aprovação dos referidos projetos
de engenharia e conferência dos orçamentos apresentados. Ele disse que não teria
tempo nem condições de revisar o projeto entregue, então sugeriu ao governo do
Estado  que  fizesse  uma  licitação-modelo,  chamada  RDC  Integrada.  Para  todos
entenderem,  direi  o  que  é  essa  licitação.  O  governo  do  Estado  gastou
R$20.000.000,00 ou R$30.000.000,00 na confecção dos projetos do Anel Rodoviário.
A RDC Integrada consiste em jogar fora esses valores e fazer  uma licitação para
contratar um novo projeto, e a mesma empresa que vencer a licitação do projeto fará
também a obra. Isso significa queimar R$30.000.000,00, ou seja, o Dnit sugeriu ao
governo do Estado que queimasse os R$30.000.000,00 gastos no projeto: “Isso não
vale nada, é pouco: façam de novo, comecem lá atrás”. Como se isso fosse agilizar.

Um projeto de engenharia complexo como o de reforma do anel toma tempo. E o
governo do Estado o fez a tempo e o entregou ao governo federal, que, para não
fazer - pois não quer fazer -, veio com esse argumento de que não havia tempo hábil
para analisar as planilhas e o projeto. Então, sugeriu que queimassem o que estava
feito, jogassem um ano e meio fora e começassem tudo de novo. Faz-se um novo
projeto, e a empresa que o fizer tocará a obra à frente.

Pelo amor de Deus! Que discurso e que coragem tem essa senhora, a presidenta
da República, para vir a Minas e dizer que é responsabilidade do governo do Estado
e que o dinheiro está à disposição. Como não fizeram ao longo de 12 anos, meu Pai
do céu? Este é o mesmo governo desde 2003. Essa senhora que hoje é a presidenta
da República era a “gerentona” de Lula, enquanto ele esteve à frente do governo
federal. Deputado Rogério Correia, não sei se esse seria o termo correto, mas tenho
dó  de  quem  tem  que  defender  uma  fala  dessa  e  também  de  V.  Exa.,  um  dos
representantes do Partido dos Trabalhadores aqui, pois vocês ficam sem argumento.
Foram  12  anos  sem  um  metro  de  metrô  construído.  E,  agora,  vêm  falar  que  é
responsabilidade do governo do Estado, que, na verdade, está quebrando um galho,
já que o governo federal não sabe planejar, não planeja nada. E o governo do Estado
foi lá e fez.
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Ontem, estive na Secretaria de Obras - e chamo qualquer parlamentar para ir lá
comigo - e vi uma antiga sala de reunião lotada de caixas: o projeto da Linha 2 do
metrô  feito  pelo  governo  do  Estado.  E  essa é  uma responsabilidade do governo
federal. Está lá um conjunto de caixas em uma sala fechada. E a senhora presidenta
vem aqui dizer que o dinheiro está à disposição e que o governo não cumpriu o seu
papel?  Pelo  amor  de  Deus!  Se  antes  de  começar  a  campanha  já  está  assim,
imaginem então durante os 90 dias de campanha que teremos.

O deputado Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Deputado  Gustavo  Valadares,  estou
vendo o esforço de V. Exa. para justificar que o governo do Estado não apresentará
os projetos do metrô e do Anel Rodoviário. Sei que é difícil fazer esse malabarismo.

A BR-381 ficou a cargo do governo federal, que deve fazer a licitação e esperar o
Dnit  iniciar  a obra.  Demorou,  mas ela está sendo feita.  A presidenta foi lá,  deu a
ordem de serviço, as máquinas estão na pista. Cedo ou tarde, foi ela que conseguiu.
Nos 8 anos de governo do Fernando Henrique e nos 12 anos do governo do PSDB no
Estado, nada foi feito.

O deputado Gustavo Valadares* - É BR, não é, deputado? Estamos falando de BR.
O deputado Rogério Correia (em aparte) - O governo matou a cobra e mostrou o

pau,  fez  a  licitação  e  agora  começará  as  obras  na  381.  Esse  era  um  assunto
recorrente na base de governo. V. Exas. diziam que ela não faria a obra. A presidenta
Dilma combinou com o governador Anastasia - e este lhe agradeceu, tirou fotos com
ela; depois as trarei aqui - que ficaria a cargo do governo do Estado fazer o projeto e
a execução do Anel Rodoviário.

O deputado Gustavo Valadares* - Com dinheiro de quem, deputado Rogério?
O deputado Rogério Correia (em aparte) - Com dinheiro do governo federal.
O deputado Gustavo Valadares* - O dinheiro chegou?
O deputado Rogério Correia (em aparte) - Já foi disponibilizado. Falta exatamente o

projeto para que os recursos cheguem e as obras sejam iniciadas, com a licitação do
DER. Agora, V. Exa. está dizendo que o DER não dará conta de fazer o projeto em
tempo hábil.

Quanto ao metrô,  o governador  Anastasia também tirou fotos  com a presidenta
Dilma, disse que ela era uma beleza, que era uma fada. Enfim, ele não disse nada
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disso  que  V.  Exa.  está  dizendo.  Ao  contrário,  disse  que  ela  era  uma fada,  uma
bondade em pessoa, agradeceu-lhe, deu dois beijinhos nela para lá e para cá. O que
fez a nossa presidenta? Disse-lhe: “Entregue-me o projeto do metrô”.  Na semana
passada,  o  governador  Alberto  Pinto  Coelho  entregou  ao  ministro,  que é  do  seu
partido, PP, o projeto da Linha 3 do metrô, demonstrando que ainda não havia projeto.
Agora, ele disse que, no final do mês, enviará o projeto da Linha 2, que vai para o
Barreiro. Então o projeto do governo do Estado está atrasado. V. Exa. está arrumando
uma desculpa prévia para justificar a parte do governo estadual, ou seja, o projeto. A
Dilma tem de arrumar  o dinheiro,  mandar  licitar,  fazer  obra e  fiscalizar.  Para que
governo do Estado? É melhor vocês não lançarem candidato. Deixem que o Pimentel
o faça.

O deputado Gustavo Valadares* - Ainda bem que eu ainda tenho 2 minutos para
rebater, mais uma vez, esse discurso eleitoreiro do Partido dos Trabalhadores.

Qualquer  um dos  senhores  que  estão  na  tribuna  e  dos  telespectadores  da  TV
Assembleia  pode  pegar  um  carro  agora,  ir  até  Ipatinga  e  procurar  uma
retroescavadeira, um caminhão que esteja fazendo obra de duplicação! Aquele que
achar leva um Fusca. Quero uma máquina! Sabem quando a curva do Km 30, a que
mais mata na rodovia, será mexida? No dia em que tirarmos o PT do governo. E não
está longe. Eles tiveram 12 anos para fazer projeto. A responsabilidade era deles! Em
um ano, passaram o projeto ao governo do Estado, que foi lá e o entregou. Sabem o
que o Dnit faz? Diz que não tem tempo para revisar as planilhas e o projeto, manda
queimar  os  R$30.000.000,00  que  foram  gastos  e  contratar  um  novo  projeto  da
empresa que fará a obra. É a tal “gerentona” do PAC, que não o tirou do papel nem
de lugar algum. Essa é a “gerentona” do Brasil hoje. Metrô? Temos 12 anos!

Deputado Rogério Correia, me dê um metro de metrô construído ao longo dos 12
anos  de  governo  do  PT  em  Belo  Horizonte.  Senhoras  e  senhores,  pasmem:  o
candidato deles ao governo é o braço direito da “gerentona” do PAC, assim como o já
falecido - a quem respeito pela história empresarial - ex-vice-presidente José Alencar.
Ele ficou oito anos como vice-presidente, e o que trouxe para Minas Gerais? O que
ele trouxe para Minas Gerais ao longo de oito anos? Que dia vimos uma reivindicação
feita pelo vice-presidente da República para Minas Gerais? Quem defende Minas é
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quem conhece Minas, quem administra e quem já administrou Minas, quem mudou
este  Estado e  fez  dele  referência  gerencial  e  administrativa  não somente  para  o
Brasil, mas para o mundo todo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Ulysses Gomes.
O deputado Ulysses Gomes* - Boa tarde, Sr.  Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas. Também cumprimento os que nos acompanham pela TV Assembleia.
Sr.  Presidente, quero resgatar  um assunto que,  desde o ano passado,  estamos

debatendo e trazendo a esta Casa. Semana passada foi a mesma coisa, ontem a
mesma coisa. Mas antes, deputado Rogério Correia, não saberia dizer se é surpresa
ouvir  o discurso de desespero do nobre deputado que me antecedeu.  Se não for
desespero,  é  aquilo  que  V.  Exa.  muito  bem  expôs,  uma  antecipação  do  que  já
prevíamos: o Estado de Minas Gerais, que ficou responsável por apresentar o projeto
da duplicação da BR-381, não entregou o projeto. Alegou em certo momento que não
tinha dinheiro.  Sabe o que a presidenta  Dilma fez,  deputado? Além de colocar  o
dinheiro da obra, também colocou para o projeto a fim de que o governo do Estado
tivesse condições de fazer o projeto do Anel Rodoviário com dinheiro financiado pelo
governo federal. No entanto, não fizeram até agora.

Garanto, deputado, tenho absoluta certeza e quero compartilhar isso com todos os
que estão nos ouvindo: isso é uma ação de boicote, uma ação contra os mineiros e
as mineiras. O que eles não querem ver é que o governo federal é quem mais investe
em Minas Gerais. Querem vender uma versão, uma imagem aos mineiros de que a
mineira presidenta Dilma não olha para o seu Estado, sendo ela quem prioriza, quem
destina  recursos,  quem  faz  dos  diversos  programas  do  governo  federal  ações
pioneiras aqui em Minas Gerais.

Entre tantos exemplos que poderia citar aqui, deputado, cito apenas um, quando ela
veio aqui no ano passado lançar o Rede Cegonha, um programa da área da saúde
fundamental para as mães, para as gestantes; porém, o governo estadual, governo
cara de pau, no dia seguinte muda o nome do programa, cria o Mãe de Minas com
todo o dinheiro do governo federal e leva esse importante programa para todos os
cantos do Estado de Minas Gerais, como se fosse um programa dele. É isso que ele
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faz: pega recurso do governo federal, muda o nome - poderíamos aqui falar tanto de
moradia, que é a mesma coisa, e da saúde, de que estamos falando - e transforma
esses recursos nisso.

No  que  diz  respeito  à  obra,  o  governo  do  Estado  enrolou  o  tempo  todo,  não
entregou o projeto - nem vai entregar - para poder, durante o período eleitoral, virar-
se para os mineiros e dizer: “Não fizeram as obras”. Agora, o dinheiro da presidenta
Dilma  está  lá  liberado,  destinado.  Daqui  a  pouco  vou  conceder  aparte  ao  nobre
deputado.  Quero  aproveitar  a  presença  de  V.  Exa.,  que  é  também  líder  deste
governo, para responder a outras coisas sobre o governo.

Mas nesse caso não tenho dúvida, é uma ação de boicote. Vai pegar o microfone
novamente, com todo o respeito, e vai dizer de novo que é mentira. Mas, na prática, o
que estamos vendo é isso. Infelizmente, temos de subir à tribuna, que é um momento
importante, um espaço importante do Plenário, para dizer isso à população mineira.
Estamos neste debate enquanto poderíamos estar olhando para a frente. E mais,
poderíamos estar aqui discutindo Minas Gerais. Vou convidar o deputado para discutir
um problema de Minas Gerais. Podemos falar da falta de investimento do governo na
saúde, governo que também não investe o mínimo constitucional na educação, nem
enfrenta convenientemente o problema da segurança pública; entretanto vou escolher
um tema entre esses: o da educação.

O  governo  de  Minas  Gerais,  quando  vê  o  governo  federal  avançando  nos  “n”
programas que tem e nas iniciativas para a nossa população, percebeu a importância
que a sociedade tem dado a eles. E percebeu também os avanços que a sociedade
tem conquistado com o governo da presidenta Dilma em relação ao ensino técnico
profissionalizante. O governo federal criou o Pronatec, que gera oportunidades para a
nossa população,  para  os  nossos jovens,  para os  adolescentes  terem espaço de
qualificação  de  mão  de  obra.  E  isso  no  Brasil,  que  é  um  país  que  cresce,
desenvolvido, que gera emprego. O Brasil hoje gera emprego e vive uma situação de
pleno emprego. Para a oposição isso é inaceitável, porque no governo do PSDB o
desemprego chegava a 17%, enquanto hoje gira em torno de 4%. Na Europa, dizia-se
que o Brasil não dava conta, mas hoje vive uma situação de pleno emprego. Nessa
situação é importante que o governo ofereça condições de qualificação de mão de
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obra para que a pessoa que queira conquistar tal emprego tenha condições técnicas
para isso. O Pronatec foi um grande avanço. O governo federal ampliou as escolas
técnicas  federais  por  todo  o  Brasil,  ampliou  as  universidades  no  Brasil,  gerando
oportunidades para a população brasileira formar-se, qualificar-se, requalificar-se.

O governo do Estado, obviamente atento a essa onda positiva do governo federal,
pensou em algo similar para o Estado e criou o Programa de Educação Profissional -
PEP - para oferecer às cidadãs e aos cidadãos mineiros oportunidade de qualificação.
Como ele pensou? Um programa que, a partir  do governo do Estado, em parceria
com instituições privadas, oferecesse vagas e cursos nos diversos cantos do Estado.
Parabéns, é ótima iniciativa, compara-se à do governo federal, sem entrar no mérito
de qualidade e tal. A iniciativa de oferecer oportunidades aos nossos jovens é ótima.
Mas a lógica do governo de Minas não era através de instituições públicas,  mas
privadas.  Como ele  fez?  Fez convênio  com várias  instituições  de  cada canto  do
Estado, preenchendo as demandas de municípios ou regiões, e a instituição oferecia
as vagas. O Estado, conveniado com as instituições, destinaria recursos a elas para
que pagassem os custos dessa iniciativa. Quais eram? Estrutura, mobiliário, espaço e
profissionais. Parabéns, é ótima iniciativa.

Qual  o  problema,  deputado?  O  problema  é  que  o  Estado  não  paga  a  essas
instituições. Ao longo dos últimos meses, essas instituições, que têm a confiança das
sociedades em que exercem esse trabalho, a que têm oferecido esse serviço, vêm
perdendo a credibilidade. Por quê? Porque o profissional que está lá trabalhando, que
foi contratado para oferecer esse ensino, não recebe. E ele não vem aqui para cobrar
do Estado, ele cobra do proprietário da instituição. O aluno que está lá estudando não
vem aqui cobrar do Estado, ele cobra da instituição. Essas instituições são cobradas
todos  os  dias.  E  quando  procuram o  Estado,  por  meio  de  ofício,  de  reunião,  de
audiência, seja por qual meio for, mesmo através da Assembleia, o Estado lhes dá as
costas. Desde o ano passado estamos cobrando, pedindo audiência ao Estado, e não
temos recebido resposta. O Estado foge, não dá resposta sobre um dever, sobre um
compromisso que assumiu.

É muito fácil fazer política pública assim. O deputado ou o empresário pegam seu
dinheiro, fazem um curso de formação e dizem que sou eu que estou fazendo. É
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mesma  coisa  de  fazer  isso,  é  enganar  o  jovem,  o  cidadão  que  viu  naquela
oportunidade um espaço para se qualificar. É enganar o empresário que acreditou
que  poderia  ampliar  seus  negócios  porque haveria  mais  oferta  de  cursos.  Aí  ele
contratou mais profissionais,  reformou ou comprou equipamentos, ou alugou outro
espaço, ou seja, teve gastos.

O  que  estamos  vivenciando  agora?  Instituições  desesperadas,  umas  que  não
aguentaram, outras que estão tentando aguentar, e a maioria delas que tiveram de
fazer empréstimo para cumprir uma obrigação. E o Estado, bonito, lançou o programa
e tudo mais, mas não paga.

Então, quero compartilhar com o deputado, antes de ouvi-lo nesse sentido, cartas e
ofícios de algumas instituições. Quero comentar uma da minha cidade, Itajubá, cuja
situação achei gravíssima, situação que piora diante das circunstâncias.

Na terça-feira passada, alertei que na quinta-feira seguinte, dia 15 de maio, haveria
uma manifestação  das  escolas.  E,  antes  da  manifestação,  o  que  o  Estado  fez?
Enviou ofício e carta a todas as instituições do Estado dizendo o seguinte: “Gente, o
programa é bom, é importante, depende de vocês, mas esperem um pouquinho, nós
vamos fazer o depósito, daqui a três dias úteis será pago tudo a vocês”. Mentira de
novo, já se passou mais de uma semana, e não se pagou, nem se deu resposta às
instituições.

Estou com o ofício da secretária Ana Lúcia Gazzola e do Sr.  Rafael de Freitas,
superintendente de Desenvolvimento da Educação Profissional, que diz exatamente
isto: os recursos serão liberados pela secretaria.  Está aqui  todo o texto, de cinco
parágrafos, explicando a todas as instituições o que é o programa tecnicamente. A
esse ofício, encaminhado a cada uma das escolas, ouçam a resposta da escolas, da
instituição. (- Lê:)

“Prezado Sr. Rafael, por que responder agora às escolas, dando prazos e falando
em cumprir com os pagamentos devidos? Agora, um dia antes da manifestação? E os
inúmeros  telefonemas,  e-mails e  contatos  que  fizemos  com  o  senhor,  com  os
técnicos,  com  a  Secretária  de  Educação  e  que  não  foram  nunca  respondidos?
Quantas vezes cansamos de pedir uma resposta clara, prazos, definições, e sempre
as respostas foram evasivas?”
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Repito,  essa  é  uma  carta  de  uma  instituição,  não  é  um  discurso  político  de
oposição. (- Lê:)

“Quantas vezes escutamos: 'Não temos nada a informar'?” Essa era a resposta do
Estado. (- Lê:)

“Quantas  vezes  tivemos  de  segurar  a  barra  junto  aos  professores  e  aos
fornecedores porque não tínhamos como pagar-lhes? E os impostos a recolher? E as
CNDs que as escolas perderam porque não recebiam e não tinham como quitar em
dia  seus  compromissos?  E  as  escolas  que  fizeram  empréstimos  bancários  para
conter um pouco a fúria dos professores, para pagar o 13° salário?”

Nós já estamos em maio. Essa carta recebi dia 15, semana passada. (- Lê:)
“E a nossa credibilidade, que fica ameaçada porque não temos como honrar nossos

compromissos?
O senhor, a senhora secretária e os demais sabem quantos anos tem a instituição

que represento? Certamente não. Não sabem que tem 80 anos de existência; que
tem um nome a zelar; que em seus bancos escolares foram alunos um presidente da
República,  um governador  de Minas,  um presidente da Petrobras,  presidentes de
várias empresas públicas e privadas, políticos, empresários e inúmeros profissionais
bem-sucedidos. Que é uma instituição que tem uma reputação séria, que paga seus
impostos, que tem os cursos regulares, dentro das normas e leis da educação. Outra
coisa: minha instituição não visa ao lucro.  É  entidade beneficente, filantrópica,  de
assistência social.

Agora  estamos  sendo  avacalhados  pelo  Estado,  tratados  como  um  qualquer.
Prestamos o serviço solicitado, e não recebemos por isso. Vêm vocês agora dizer
que pagarão? Pagarão como? Hoje mesmo, entrando no sistema do PEP, vi que os
empenhos não estão liberados. Que conversa é essa?”.  Então, nem foi liberado o
empenho e disseram, em ofício, que pagariam em três dias.

Continua: “Vocês vêm agir 'politicamente' na véspera de uma mobilização apenas
para acalmar as escolas? Mostrem que vocês estão falando a verdade, liberem os
empenhos já, paguem imediatamente o que devem, tirem as escolas do buraco no
qual vocês as colocaram! Sejam verdadeiros. Cumpram com os contratos. Só tenho
uma coisa a dizer de tudo isso: é uma vergonha! É lamentável! É um absurdo! Ainda
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mais partindo daqueles que dirigem a educação, dirigem o Estado. Absurdo!
Podem ter certeza de uma coisa. Se nada for feito, uma coisa pelo menos faremos:

vamos  espalhar  por  todos  os  cantos  do  Estado  o  que  fez  este  governo,  o  Sr.
Anastasia,  candidato  ao  Senado,  o  Sr.  Aécio  Neves,  candidato  à  Presidência  do
Brasil. Não subestimem a força das escolas, dos profissionais sérios da educação.
Chega  de  tanto  se  aproveitarem  da  boa-vontade  daqueles  que  trabalham  com
seriedade. Chega de tanto descalabro com a coisa pública. Atenciosamente.”

Assina o diretor, cujo nome não vou citar.
Há outra carta de outra escola, tão dura quanto essa, e outros fatos aqui. Nesta

semana,  no  sábado,  fiz  uma  reunião  em  Três  Corações  e,  por  coincidência,  foi
realizada  numa escola  profissionalizante.  Estava lá  o  advogado  responsável  pela
escola alegando a mesma situação.  Em Passos,  em Varginha,  em Itajubá,  nossa
cidade,  em  Lavras,  ocorre  a  mesma  coisa.  Poderia  citar  inúmeras  situações  de
descalabro, de descaso do Estado com um programa de sua iniciativa. Então, para
que  fazer  isso?  Para  que  enganar  instituições  e  fazer  com  que  esses  alunos
comecem a estudar num programa que não vai chegar ao fim? Falem a verdade.
Digam que não vão dar conta. Digam que endividaram o Estado e que não dão conta
de cumprir com suas obrigações. Sejam verdadeiros.

Então, peço desculpas aos que nos acompanham se me excedi de alguma forma,
porque é de nos indignar  ver  o Estado tratar a educação desse jeito,  tratar  essa
questão, diga-se de passagem, como trata tantas outras, mas, sobretudo, promover
esse  programa  em  que  vem  fazendo  com  que  os  empresários,  com  um  bom
sentimento, querendo investir na educação, façam o que estão fazendo; e o Estado a
dar-lhes  as  costas...  É  lamentável.  Esperamos  que  alguma  parte  dessa  nossa
manifestação sirva de alerta para o Estado resolver esse problema. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O  deputado  Gustavo  Valadares  -  Enquanto  o  deputado  Rogério  Correia  se
encaminha para a tribuna, quero dizer que fiquei aqui 15 minutos em pé, esperando a
oportunidade de responder ao meu nobre colega Ulysses Gomes, cumprindo o meu
papel, mas ele não me concedeu sequer 1 segundo.
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O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Deputado Gustavo Valadares, compete ao
deputado Ulysses Gomes dar-lhe a oportunidade ou não de se manifestar em aparte.
Com a palavra, para seu pronunciamento, o deputado Rogério Correia.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Deputado  Ivair  Nogueira,  colegas  deputadas  e
deputados, Sr. Presidente, novamente, dirijo-me ao povo de Minas, aos meus nobres
pares para tratar do assunto da educação pública em Minas Gerais. Infelizmente, não
trago notícias boas no dia de hoje, porque iniciou-se uma greve dos professores do
Estado exatamente hoje. Eles marcaram apenas para o dia 28, portanto, para daqui a
uma semana, uma nova assembleia para avaliar o quadro da greve e se houve ou
não a abertura de negociações.

Hoje  venho  à  tribuna  para  fazer  um  apelo  à  base  do  governo  na  Assembleia
Legislativa  e  ao  próprio  governador  Alberto  Pinto  Coelho,  que,  embora  tenha
assumido recentemente o governo do Estado, era o vice-governador e está dando
sequência a um projeto em que o PSDB hegemoniza em Minas Gerais há 12 anos.
Portanto, o governador Alberto Pinto Coelho tem consciência do quadro da educação
estadual.  Ele  sabe  da  necessidade  de  melhoria  salarial  e  da  infraestrutura  das
escolas  públicas.  Vivemos  uma série  de  demandas  e  de  problemas  nas  escolas
estaduais.

A greve tem uma pauta conhecida. Nessa pauta está o estabelecimento do piso
salarial nacional, que não é cumprido pelo governo, pois ele optou por uma fórmula
chamada  subsídio.  Esse  subsídio  retira  dos  professores,  em  especial  dos  mais
antigos,  muito  do  que  eles  tinham  na  carreira  anterior.  Isso  foi  imposto  aos
professores,  não  foi  feito  por  meio  de  diálogo.  A  pauta  também  inclui  o
descongelamento da carreira dos professores e trabalhadores da educação - eles
estão com a carreira congelada; e um reajuste que acompanhe o reajuste nacional
estabelecido pelo MEC, coisa que o governo também não faz. Por fim, na pauta de
reivindicações  solicita-se  ao  governo  do  Estado  a  abertura  do  processo  de
negociação. Este é o ponto chave: o governo abrir negociação com o Sind-UTE e, a
partir daí, avançar em debates e discussões.

Solicito ao governador Alberto Pinto Coelho - até por ele ter sido parlamentar junto a
nós tantas vezes e, portanto, ter a sensibilidade de quem esteve no parlamento - que
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marque uma reunião com o sindicato e com o Sind-UTE, de preferência antes do dia
28, para que na próxima assembleia dos professores eles possam analisar o que foi
negociado  ou  se  as  negociações  foram  abertas.  Com  base  nisso,  eles  poderão
decidir  se darão continuação ou não à greve. Creio que, se o governo do Estado
acenar, discutir e iniciar  uma negociação, será possível retrair  a greve e fazer um
debate. Fica esse apelo ao governador Alberto Pinto Coelho. Infelizmente, esta não
foi a tônica do governo Aécio Neves nem do governo Anastasia.  A negociação foi
descartada. Ao assumir a pasta, a nova secretária de Educação teve a ilusão ou a
prepotência de achar que iria nomear, presidente Ivair Nogueira, o sindicato que iria
negociar com os professores. Ela tem a prepotência de achar que negocia com quem
acha que deve negociar, que vai nomear uma entidade para fazer a representação
dos professores. Não funciona assim.

O sindicato e os trabalhadores têm liberdade e autonomia de se organizarem como
quiserem. Cabe ao governo negociar com aqueles que os trabalhadores elegeram
como seus representantes. Infelizmente, a arrogância e a prepotência da Secretaria
de Educação fazem com que a negociação com o Sind-UTE não aconteça. Portanto,
pediria ao governador Alberto Pinto Coelho que fizesse uma revisão da pretensão da
Secretaria de Educação. Peço também que se proceda a um ordenamento a fim de
que  essa visão seja  refeita.  Dessa forma,  seria  possível  abrir  a  negociação  com
quem,  de  fato,  representa  os  trabalhadores  da  educação:  o  Sind-UTE.  Este  é  o
primeiro assunto que trago à Assembleia Legislativa em forma de apelo ao governo
do Estado, para que ele trate melhor a questão da educação.

Entre  todas  as  reivindicações  feitas,  uma  nos  aflige  muito.  Essa  questão  tem
transformado as escolas em palco de muitos problemas: a chamada Lei nº 100, ou
melhor, a revogação da Lei nº 100 por parte do Supremo Tribunal Federal. Como foi
considerada inconstitucional, os trabalhadores não sabem o que vai acontecer com
eles  no  próximo  período.  Eles  não  sabem  se  o  tempo  de  serviço  prestado  será
contado; se aqueles que têm férias-prêmio adquiridas serão respeitados, podendo,
pelo menos, recebê-las em recursos; se terão o direito à aposentadoria pelo INSS no
futuro; quando o governo vai pagar; se vai abrir concurso; se o tempo de serviço vai
contar  para  o  próximo  concurso;  se  o  concurso  atual  vai  substituir  quem  está
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enquadrado na Lei nº 100 ou apenas os que estão nas vagas; nem se o concurso vai
valer a partir de novembro ou será feito outro.

Enfim, há uma série de indagações por parte de quem está na escola pela Lei nº
100. Essas pessoas estão aflitas, sem saber o posicionamento do governo. Não me
parece nada respeitável ou honesto da parte do governo enrolar esses trabalhadores
da  educação  -  os  da  Lei  nº  100  -,  postergando  a  decisão  para  depois  do
procedimento  eleitoral.  Terminadas  as  eleições,  eles  poderão  ser  demitidos  ou
substituídos, mas, durante o período eleitoral, o governo joga com a ilusão de que
poderá haver um passe de mágica. A ideia, neste período pré-eleitoral, é tentar iludir
esses professores e manipular  o seu voto. Esta tem sido a ação do governo até
agora: não diz nada sobre a Lei nº 100, finge que o problema não existe e insinua que
tem  uma  varinha  mágica  para  resolver  o  problema,  o  que  sabemos  que  não  é
verdade.

Eu diria ao governo do Estado que as pessoas não serão enganadas uma segunda
vez, como aconteceu quando acharam que tinham uma estabilidade prometida pelo
governo, que não tinha condição de prometê-la, pois a questão não era pertinente à
legislação estadual. Agora, o governo empurra essa questão com a barriga, dizendo
que  poderá  haver  uma  solução  mágica.  Não  existe  solução  mágica,  mas  uma
realidade, e essa realidade poderá ser mais favorável aos professores da Lei nº 100
se a sua situação funcional e os seus direitos forem negociados com o governo neste
momento. É isso que está no centro da preocupação desses professores. Portanto,
faço novo apelo ao governador: não brinque com os sentimentos das pessoas que já
estão aflitas nas escolas com o problema da Lei nº 100. Sei que essa preocupação
não é só minha; vários deputados, da oposição ou do governo, têm recebido e-mails
e telefonemas de professores aflitos com o que vai acontecer. Este era o primeiro
ponto  que  eu  queria  abordar:  a  greve  dos  professores  e  dos  trabalhadores  da
educação, que começa hoje.

Mas, ainda no campo do sistema educacional, quero também dar uma boa notícia,
deputado Sargento Rodrigues: entre os estados brasileiros, Minas Gerais foi o 2º em
número de matrículas no Pronatec. O primeiro foi o Rio Grande do Sul; o segundo foi
Minas Gerais, com 112.600 matrículas, espalhadas por 477 municípios. O governo
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federal conseguiu romper ou, ao menos, furar a cerca neoliberal que há em Minas
Gerais. O presidente Lula lembrou muito bem que quem cuida dos pobres em Minas
Gerais é o governo federal, e o mesmo pode ser dito em relação ao Pronatec: todas
as 112 mil matrículas, em 477 municípios, são por convênios com Ifes, Ifets, Cefets
ou com o Sistema S - Senai, Sesi, Senat. Até agora, não há em Minas Gerais nenhum
convênio do Pronatec com as escolas estaduais.  Aliás, estou buscando ajudar na
formação de um programa para o futuro governo do Estado, que esperamos não seja
de  caráter  neoliberal,  com  o  debate  sobre  a  questão  do  jovem  e  da  educação,
especialmente do ensino médio em Minas, e há um ponto que me parece crucial. O
que  tem  de  estar  -  e  certamente  estará  -  no  programa  do  nosso  candidato  é
exatamente um convênio para que todas as escolas estaduais tenham o Pronatec e
ofereçam  ao  jovem  mineiro  a  oportunidade  de  ter  um  ensino  profissionalizante
enquanto cursa o ensino médio. Isso é o melhor que podemos oferecer aos nossos
jovens, deputado Ivair Nogueira.

Aí, sim, você tem um combate à violência na raiz. Você dá ao jovem a oportunidade
de  ter  uma  profissão  e,  com  isso,  melhora  suas  condições  de  trabalho,  suas
condições de educação, dá a ele a garantia de emprego e o forma para as indústrias,
para  serviços,  etc.:  um  jovem  com  qualificação  profissional,  que  vai  fazer  Minas
Gerais avançar mais na sua produção, na geração de emprego, de renda da sua
economia.

Esse programa do Pronatec - nós estamos aqui nos vangloriando de Minas estar
em 2o lugar - não tem um dedinho do Estado. Ele foi feito apesar do governo do
Estado,  que,  ao  invés  de  ajudar  o  Pronatec,  lançou  este  programa  chamado
Arrebentando  o  Ensino  Médio.  O  nome é  Reinventando  o  Ensino  Médio,  mas  o
apelido  que  os  professores  e  estudantes  deram  ao  programa  é  Arrebentando  o
Ensino Médio.

Criaram um sexto horário, mas não existe professor qualificado, e muitas vezes não
existem sequer condições para que todos os alunos estejam lá, porque não houve
melhoria na merenda nem foi enviado aos prefeitos dinheiro para transporte coletivo.
Então, os estudantes, no sexto horário, vão embora. E não é aula de apenas uma
matéria específica, porque as matérias estão intercaladas nos horários; logo, pode
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ser uma aula de matemática, de português, de história, geografia ou outra. Portanto,
o sexto horário passou a ter apenas uma parte dos alunos estudando.

A escola virou um caos: professores desesperados com a Lei  no 100,  parte da
educação já em greve agora e a adoção do Arrebentando o Ensino Médio em lugar
do Pronatec - é aquela cerca neoliberal a que o deputado Ulysses Gomes se referiu.

O governo faz de tudo para que os programas federais não deem certo em Minas.
Os casos do metrô e do Anel Rodoviário são um exemplo perfeito disso. Quanto ao
Anel Rodoviário, o governo federal, a Dilma disse ao governo do Estado: “Pode fazer
o projeto junto com as obras. Eu vou mandar o recurso de tudo, projeto e obras”. E
agora já veio aqui o deputado Gustavo Valadares anunciar que o governo do Estado
não terá condições de entregar o projeto a tempo e licitar a obra. Ou seja, a Dilma
manda o recurso, e o governo do Estado não faz. Sabem por que não faz? Porque
deve estar pensando em privatizar o Anel Rodoviário e entregar para algum modelo
de PPP, como fez com o Mineirão, e, assim, enriquecer os seus amigos. Por isso é
que ele não faz o Anel Rodoviário.

A mesma coisa ocorre com o metrô. Quanto à linha 2 e à linha 3, agora é que o
Alberto  Pinto  Coelho  foi  entregar  o  projeto  de  uma  delas.  O  outro  projeto  será
entregue no fim do mês. Ou seja, o governo do Estado não entregou o projeto que
tinha, e a Dilma havia falado: ”Está aí o recurso. Façam o projeto”. Eles não fazem.
Por  quê?  Porque  querem  também  ali,  deputado  Ivair  Nogueira,  um  modelo  de
parceria  público-privada.  Ou seja,  querem  doar  o  metrô  para  a  iniciativa  privada,
como doaram o Mineirão para a Minas Arena.

Então, o tucano não faz nada aqui porque ele sabe que isso são coisas públicas,
feitas  pelo  governo federal,  e  não entrega de patrimônio  público  para  a  iniciativa
privada. Por isso as coisas não andam. É a cerca neoliberal que o senador Aécio
Neves ligou lá do Rio de Janeiro e que eletrocuta todo mundo - com essa cerca
neoliberal e com o choque de gestão. Então, o mineiro, coitado, está confinado aqui
com uma cerca neoliberal e com o choque de gestão. E nós ficamos aqui.

Eu termino, deputado, dizendo o seguinte: eles falam que são as montanhas de
Minas,  que as montanhas mineiras é que não deixam chegar  em Minas Gerais o
frescor da brisa do mar, que o problema de Minas Gerais é ter muitas montanhas.
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Não, não. É a cerca neoliberal. Fica aqui a cobrança. Onde está o projeto para o
metrô,  governador  Alberto Pinto Coelho? Um foi  entregue na semana passada;  o
outro  será  entregue  no  final  do  mês.  Onde  está  o  projeto  de  licitação  do  Anel
Rodoviário? E onde estão as matrículas do Pronatec, que o governo também não
fez? O Arrebentando o Ensino Médio não chega aos pés do que na realidade é um
programa de qualidade como o Pronatec.

Termino, Sr. Presidente, fazendo um apelo, mais uma vez, para que o governador
Alberto Pinto Coelho receba o Sind-UTE e inicie um processo de debate sobre a
greve dos professores. Muito obrigado.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.
O deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, deputado Ivair Nogueira, Sras. e Srs.

Deputados,  eu  tinha  um  pronunciamento  já  preestabelecido,  mas,  diante  das
colocações  feitas  pelos  meus  antecessores,  farei  um  contraponto  nesse  aspecto.
Digo sempre que a questão salarial do servidor público brasileiro, nas três esferas, é
histórica,  e tem de ser  realmente  resolvida.  Mas,  para  se resolver,  tem de haver
dinheiro.  E  falo  como  servidor  público.  Para  resolver  a  questão  salarial  dos
servidores,  é  necessário  maior  disponibilidade  financeira  para  prefeitos  e
governadores, que pagam a conta.

Por exemplo, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, está enfrentando
greve das professoras municipais. De acordo com a Folha de S.Paulo do dia 19 de
maio, segunda-feira: “Haddad diz a professores em greve que a verba está no limite”;
“Prefeito descarta fazer nova proposta aos docentes parados há 25 dias”. Não vou
falar que o prefeito Haddad não gosta de professor, pois seria incoerência de minha
parte, como não vou falar que o governador Jacques Wagner não gosta de policial
militar na Bahia. A questão salarial do servidor público, já disse e repito, é histórica.
Precisamos  rever  essa  distribuição  de  dinheiro.  Foi  bom  outros  partidos  políticos
assumirem gestões como prefeitos, governadores, porque parecia que só o PSDB
pagava mal ao servidor público, só o PSDB era o ruim na fita, mas está na Folha de
S.Paulo, repito: “Prefeito Haddad diz a professores em greve que a verba está no
limite”. Alguém poderia dizer que o prefeito Haddad não gosta de professor. O que
precisamos  realmente,  deputado  Bonifácio  Mourão,  é  rever  essa  distribuição  de
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dinheiro.  Tenho  falado  incansavelmente  isso  na  tribuna,  mas  vamos  aguardar  as
próximas eleições.

Por falar em eleição, agora a 381, o metrô, o Anel Rodoviário viraram novamente a
bola da vez. Está um jogo de empurra. É o governo do Estado que não apresenta
projeto, é o governo federal que não libera dinheiro. Passados quantos anos? Nós
dois já fomos prefeitos e sabemos. Pergunte a qualquer prefeito do Brasil: o senhor
quer receber dinheiro liberado pelo Estado ou pela União? Não querem da União por
causa da burocracia. A burocracia da Caixa Econômica Federal é uma loucura. Faça
uma estatística com os prefeitos, que eles te informam. Essa discussão de que o
governo de Minas não entregou projeto, que o governo de Minas ficou responsável
por  entregar  projeto;  quando  tem  vontade,  faz.  O  governo  federal  diz:  “Então  o
governo do Estado faz o projeto”. Agora diz: “Não fez projeto, então não liberaremos”.

A obra  da  381 será  iniciada agora;  passados  quantos  anos  que  eles  estão  no
governo?  Não  adianta,  podem  falar  mal  de  todos  os  governadores,  de  todos  os
prefeitos, mas quem tem o maior volume de dinheiro é a União, é o governo federal.
O  governo federal  é  que tem dinheiro,  estados e  municípios  não têm. Estados  e
municípios  estão  quebrados,  com  dívidas  estratosféricas,  enormes,  e  a  União
gastando dinheiro com países africanos, perdoando dívidas de países africanos. Por
que não perdoa a dívida de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio Grande do Sul? Para
ficar nesse jogo de empurra. Agora é Minas que não fez projeto, é porque o Alberto
Pinto Coelho não entrega. Isso é só conversa. O que o povo quer não é esse discurso
nosso,  não  é  discurso  de  situação  e  oposição.  O  que  o  povo  quer  é  obra,  é
realização.  Isso é o que a população quer,  com a melhora de transporte público.
Vejam como está São Paulo, o povo nas ruas, incendiando ônibus. Isso está tomando
conta do Brasil inteiro porque não há gestão eficiente. E criticam só o PSDB.

Não sei como eles adoram a palavra “neoliberal”. Tudo é neoliberal. Neoliberal para
lá, neoliberal para cá. O povo nem quer saber o que é isso, o povo quer é resultado.
Quantos anos se passaram e nada foi feito? Agora, sim, vamos hipotecar quem? O
governo de Minas não entrega projeto; o governador Alberto Pinto Coelho vai fazer,
vai acontecer; e como ficaremos? Como fica essa relação da população com a gestão
pública  brasileira  nas  suas  três  esferas?  Essa  é  a  pergunta,  deputado  Bonifácio
Mourão.
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Vou mais além. Com as dificuldades que temos, prefeitos brasileiros não aguentam
mais  isso.  “Ah,  ganhamos  máquinas  e  ambulâncias”.  Quem  paga  a  conta  para
motorista  de  ambulância,  a  manutenção  de  máquina  e  o  combustível  para  o
funcionamento dos veículos? Os prefeitos, que não aguentam mais esse modelo. A
população não quer esse discurso do que é neoliberal nem que o governo federal
hipotecou a Minas a responsabilidade de projeto e que Minas não faz. A população
quer  resultado.  Servidor  público  brasileiro,  municipal,  estadual  e  federal  quer  a
melhora dos salários e não esta discussão: “Ah, porque é governo do PT, é governo
do PSDB”. Ninguém quer isso. O que o povo quer é resultado, resultado de gestão e
eficiência. Lamentavelmente, não estamos vendo isso.

Eu tinha um artigo aqui para falar sobre algo muito sério e que me preocupa. Como
está caminhando a economia brasileira? (- Lê:) “A fragilidade da economia brasileira.
Depois do pior dos últimos 10 anos para o comércio, com alta de apenas 4,3% em
2013,  quando  as  vendas  chegaram  a  crescer  apenas  10,9%  em  2010,  o  varejo
continua a apresentar sinais de fragilidade.” Queria mostrar este artigo, mas terá de
ser para um outro time, ou seja, um outro tempo, porque realmente tive de apresentar
um contraponto. A impressão que se tem é que só Minas Gerais está mal na fita, não
paga bem aos servidores e tem problema. Olhemos o Brasil como um todo. O Brasil é
uma Federação. Não dá para desmembrá-lo. “Ah, não adianta discutir aqui o salário
da  professora  de  São  Paulo.”  Isso  é  exemplo.  Estou  mostrando  dois  governos
diferentes com dificuldades para honrar o pagamento do piso. É muito fácil tomar a
decisão em Brasília.  “Ah, paga o piso dos enfermeiros e da polícia.” Mas quem o
paga? Com que dinheiro?

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* - Meu caro deputado Rômulo Viegas, V.
Exa. está fazendo uma boa abordagem. É até desagradável ficarmos aqui falando
sobre os erros alheios. O ideal seria se estivéssemos falando sobre o lado construtivo
do  desenvolvimento  como vem  ocorrendo em Minas  Gerais  a  partir  do  início  do
governo Aécio Neves e Antonio Augusto Anastasia.

Desde 2013, este estado mudou completamente após o choque de gestão, Estado
para resultado, gestão para a cidadania. Todos os mineiros sabem que, depois da
administração de Aécio e Anastasia, no início de 2003, o Estado de Minas Gerais
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mudou completamente. No entanto, a toda ação corresponde uma reação. Como se
vem  acusando sistematicamente  o  governo  de  Minas,  V.  Exa.  está  aí  repondo e
restabelecendo a verdade e mostrando que os problemas apontados em Minas são
mais  graves  em outros  estados  brasileiros.  Aliás,  não só  na  questão  do servidor
público, mas também na área da saúde. Todos sabem que a saúde está caótica no
Brasil inteiro porque o governo federal não tem um percentual determinado para essa
área e não aceita ter. Além disso, na área da segurança pública, o governo federal
não repassa a Minas Gerais o que é de sua atribuição. Portanto, isso ocorre em todas
as áreas, assim como na infraestrutura e assim por diante.

V. Exa. está mostrando que estamos precisando para ontem e anteontem de um
novo pacto federativo a fim de mudarmos essa situação cruel de divisão da receita
tributária no País, quando 70% fica em Brasília e os outros 30% são distribuídos a 27
estados e 5.564 municípios.

No entanto, antes de terminar, quero lembrar aqui uma afirmação recentíssima do
ex-presidente  Lula,  do  PT.  Quando  os  governadores  e  a  imprensa  estavam
reclamando sobre o atraso das obras para a Copa do Mundo, incluindo metrô, o ex-
presidente Lula disse que hoje estão querendo metrô até à porta dos estádios e que o
povo vai ao estádio de qualquer maneira, a pé, de bicicleta, com jumento e assim por
diante. Essa é uma expressão dele.

Ora, será que o PT, será que o Lula não quer levar o conforto ao povo? É natural
que  o  povo queira  um  conforto  maior.  Andava-se  a  pé  e  a  cavalo  há  100 anos,
quando  não  havia  alternativa  de  transporte.  Mas  hoje  há.  Hoje  há  o  metrô,  por
exemplo. Por que a pirraça do metrô contra Minas Gerais? Por que o governo federal
não  remete  o  que  é  de  sua  obrigação  e  assume  inúmeros  compromissos  para
completar as linhas de metrô de Belo Horizonte e de outras capitais brasileiras? Se
ele tivesse feito anteriormente, não precisaria cobrar isso às vésperas da Copa do
Mundo.  Será que interessa mais  ao PT que o povo fique sem conforto,  pois,  na
medida em que não existe esse conforto, dependerá mais do governo? Quem sabe é
isso? É isso que temos de rebater, com que não podemos concordar.

Estamos defendendo aqui  o direito  legítimo de o povo reivindicar mais conforto,
melhores  condições  de  transporte,  saúde,  educação  e  assim  por  diante.  Muito
obrigado, V. Exa.
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O deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, 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

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 - Sr. Presidente, ainda teria algumas coisas a comentar

nesta fase da reunião, mas vou deixar para fazê-lo posteriormente. Queria apenas
fazer um comentário para que o deputado Rômulo Viegas saiba. É claro que temos
de olhar os limites orçamentários de todo o governo. Deputado Rômulo Viegas, o
salário  inicial  que o prefeito  Fernando Haddad ofereceu agora, na cidade de São
Paulo, foi de R$3.000,00. O salário médio na Bahia está em R$4.000,00, e o inicial
em São Paulo R$3.000,00. Se tivéssemos esses parâmetros aqui,  com certeza, o
diálogo com os professores seria outro. Ademais, os professores reclamam muito em
Minas da ausência  de  diálogo.  Conversar  e  abrir  negociações  com o  sindicato  é
necessário,  é uma obrigação.  Não tem justificativa  um governo que opta  por  não
negociar. Acho isso injustificável. Foi exatamente por isso que cobrei do governo do
Estado que abra negociação de fato com os professores. A greve começou hoje, dia
21. Há uma assembleia marcada para o dia 28. Então nada mais justo que o governo
agora esquecer essa mágoa. Acho que é uma certa perseguição com os professores,
porque uma coisa é dizer que não há dinheiro. Tudo bem. Até acredito, porque aqui o
governo do Estado faliu Minas Gerais. O quadro de Minas é realmente o pior. Minas
Gerais é o 2º estado mais endividado do Brasil. Quando dissemos que Aécio quebrou
Minas, é verdade. O deputado disse que a economia brasileira não vai bem. Não
concordo com ele. Digamos que a economia não vá tão bem, mas a economia de
Minas é pior. O PIB cresceu 2,3% no Brasil, e, em Minas, 0,5%. É o 22º crescimento
do PIB do Brasil. Então é bem pior que em outros estados. É a 2ª maior dívida do
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Brasil.  Portanto,  Minas  se  encontra  em  uma  situação  muito  pior  do  que  muitos
estados.  O  índice  de  desenvolvimento  humano  cresceu  menos  que  a  média  em
outros estados. A greve dos professores é fundamentalmente, deputado Rodrigues,
para abrir  negociação. Imagine que os professores têm de fazer uma paralisação,
uma greve por  tempo indeterminado porque o governo se nega a discutir  com o
sindicato. E o problema da Lei nº 100? Não se pode jogar a responsabilidade disso
para o Brasil, porque a Lei nº 100 é um problema mineiro, não é? Aqui se fez essa
questão da Lei nº 100, efetivou-se sem concurso público, e isso foi invalidado. Agora
esses professores estão em completa insegurança. Como não há concurso marcado,
não basta dizer que lá na Bahia ou lá em São Paulo é assim. Não, o problema da Lei
nº 100 foi criado aqui ou não? Realmente, quando o governo do Estado começa a dar
desculpas  para não resolver  nada,  porque uma determinada situação não é boa,
segundo o governo do Estado no Brasil... Se fosse assim, o governo federal também
começaria a reclamar que, como há uma crise internacional, não pode fazer nada.
Imaginem se a Dilma e o Lula, toda vez que houvesse cobrança sobre uma situação
que precisava ser resolvida, culpassem a crise internacional? Não. O que o Lula fez,
ao  contrário,  foi  resolver  a  crise  internacional.  No  caso  do  FMI,  inclusive,
conseguimos  rever  toda  a  situação  de  dívida  e  parar  de  ser  escravos  dele.  O
problema é  que  esse modelo  colocado  em  Minas  é  um  modelo  ultrapassado  do
projeto neoliberal, por mais que os tucanos não gostem de escutar.  Reclamam da
Copa,  ficam torcendo para dar  errado.  Eu pergunto quantas Copas do Mundo os
tucanos conseguiram fazer no Brasil? Nenhuma, nunca fizeram Copa do Mundo nem
Olimpíadas.  Naquela época o Brasil  não podia  nem se candidatar  a ter  Copa do
Mundo, tamanha era a crise que o País vivia. Então é óbvio que a situação do Brasil
hoje é muito diferente da situação do passado, mas nem é essa a discussão que eu
queria  fazer.  O  problema  é  que,  quando  cobro  do  governo  se  dá  para  abrir
negociação com os professores em greve, dizem que, do ponto de vista nacional, tem
isso e tem aquilo. Para que o PSDB vai lançar candidato a governo em Minas? Para
continuar chorando que não tem dinheiro no Estado? Vai lançar candidato a governo
em Minas para dizer que precisa ter um novo pacto nacional? Para que o PSDB vai
lançar candidato? Já exauriu o discurso, exauriu o projeto. Se vai lançar candidato, se



1261
____________________________________________________________________________

o Pimenta da Veiga for  governador  para ficar reclamando que não pode fazer  as
coisas,  é  melhor  não  lançar  candidato,  deixem  o  Pimentel,  que  não  vai  ficar
reclamando e, mesmo sendo difícil, vai tentar fazer, o PT vai buscar fazer. Esse é o
problema. Toda vez que trago um problema do governo, como esse da educação,
greve dos professores, eles vêm com um discurso nacional de que nada pode ser
feito. Então o que o governo está fazendo aí? Peça para sair.

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

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 8.015 a 8.025 e 8.037
a  8.040/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  8.026/2014,  da  Comissão  de
Política  Agropecuária,  8.027  a  8.029/2014,  da  Comissão  de  Educação,  8.030  a
8.034/2014,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  e  8.035  e  8.036/2014,  da
Comissão do Trabalho. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

nesta reunião pelas Comissões:
de Educação - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 14/5/2014, do Projeto de

Lei nº 5.045/2014, do governador do Estado, e dos Requerimentos nºs 7.761/2014,
do deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 7.797/2014, do deputado Ulysses Gomes;

de Segurança Pública - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 20/5/2014, dos
Requerimentos nºs 7.803/2014, da deputada Liza Prado, 7.804 a 7.806, 7.831, 7.921,
7.928, 7.959 e 7.960/2014, do deputado Sargento Rodrigues, 7.807 a 7.811, 7.814,
7.819 a 7.828, 7.901 a 7.908, 7.917 a 7.920 e 7.922 a 7.927/2014, do deputado Cabo
Júlio, e 7.909/2014, do deputado Leonídio Bouças;

de Esporte - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 20/5/2014, dos Projetos de
Lei nºs 5.125/2014, do deputado Tenente Lúcio, e 5.127 e 5.130/2014, do deputado
Wander  Borges,  estes  com  a  Emenda  nº  1  da  Comissão  de  Justiça,  e  dos
Requerimentos nºs 7.625 e 7.626/2014, do deputado Marques Abreu, 7.799/2014, da
deputada  Liza  Prado,  7.913/2014,  do  deputado  Ivair  Nogueira,  e  7.955/2014,  da
Comissão de Transporte;

de Prevenção e Combate às Drogas - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em
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21/5/2014, do Projeto de Lei nº 5.138/2014, da deputada Rosângela Reis;
e de Saúde - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 21/5/2014, do Projeto de Lei

nº 2.753/2011, da deputada Maria Tereza Lara, e do Requerimento nº 7.929/2014, do
deputado Anselmo José Domingos (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art.  232  do  Regimento  Interno,  os  requerimentos  dos  deputados  Anselmo  José
Domingos em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.044/2012 e
Alencar da Silveira Jr. em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº
5.182/2014 (Arquivem-se os projetos.); e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno, o requerimento do deputado Anselmo José Domingos e outros em
que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  o  Hospital
Municipal Odilon Behrens pelos 70 anos de sua fundação; e indefere, nos termos do
inciso XIII do art. 232 do Regimento Interno, o requerimento da Comissão do Trabalho
em que solicita seja o Projeto de Lei nº 3.195/2012 desanexado do Projeto de Lei nº
77/2011, ambos do deputado Celinho do Sinttrocel.

Questões de Ordem
O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público que nos

acompanha pela  TV Assembleia,  em primeiro  lugar  gostaria  de  fazer  um convite.
Estamos  com  um  movimento  em  curso  por  servidores  da  segurança  pública,
inicialmente realizado por policiais militares, o qual acontecerá na próxima sexta-feira,
às 14 horas, no Hall das Bandeiras, na praça em frente à Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais. Quero conclamar todos os policiais militares que estiverem
de  folga,  de  férias,  para  comparecerem  e  fazermos  uma  manifestação  pacífica,
ordeira  e  democrática,  mas,  acima  de  tudo,  uma  manifestação  consciente  do
exercício  da  sua  cidadania.  Acompanhamos,  inclusive,  o  desfecho  da  última
manifestação ocorrida no dia 18 de maio, no último domingo, na Praça da Liberdade.
A mobilização foi em face da morte do Sd. André Luiz Esteves, de 27 anos. Ele tentou
intervir numa ocorrência de roubo à mão armada, mais conhecido pelos cidadãos por
assalto, na Avenida Fleming, no dia 16 de maio, sexta-feira passada. Tentou impedir
um assalto a um casal que ali se encontrava, entrou em luta corporal com os três
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marginais e acabou sofrendo um tiro na cabeça e outro no peito. Ele veio a falecer,
vítima desse crime bárbaro que vem chocando toda a polícia mineira, quiçá, do Brasil
inteiro.  Queremos  fazer  um  apelo  a  todos  os  policiais  que  estejam  nos
acompanhando, neste momento, para comparecerem aqui na Praça da Assembleia,
no Hall das Bandeiras, às 14 horas, na próxima sexta-feira, dia 23 de maio. Vamos
realizar uma grande manifestação. Quero ainda, Sr. Presidente, dizer que aprovei um
requerimento  ontem na Comissão  de Segurança Pública,  com a  aquiescência  de
todos os deputados da comissão, para receber e ouvir os policiais,  para que eles
possam manifestar sua indignação, e, obviamente, fazer suas cobranças, tanto no
plano estadual quanto estadual. Eles deverão fazer cobranças também às instituições
e aos governos estadual e federal. Os policiais querem ser ouvidos. Não se tratará de
nenhuma reivindicação salarial, mas de uma série de reivindicações, principalmente
contra a impunidade que estamos vivendo em nosso país. Darei apenas um exemplo,
Sr. Presidente. Fiz questão de levantar as trinta ocorrências que envolvem os três
marginais, os criminosos que mataram o Sd. André Luiz Esteves, de 27 anos, lotado
no 49º DPM. Fizemos o levantamento dos Reds desses marginais. A própria Polícia
Militar havia registrado que no dia 30 de janeiro de 2007, Wilson Guimarães Filho - o
último a se apresentar -, esse criminoso perigoso que ajudou a matar o Sd. André,
tomou um veículo em um assalto, quando ainda tinha 17 anos, Sr. Presidente. Venho
cobrando, deputado Ivair Nogueira, para que façamos uma modificação na legislação
penal.  Os policiais  sabem que essa competência não é da Assembleia.  Eles  têm
absoluta certeza de que é o Congresso Nacional e a Presidência da República que
podem majorar pena e alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Infelizmente,
hoje,  os  bandidos  estão  rindo,  zombando  das  suas  vítimas,  por  causa  de  uma
legislação frouxa, de um Código Penal que permite uma série de brechas, e uma lei
de  execução  falida  que  apenas  protege  os  bandidos.  A Lei  de  Execução  Penal
favorece apenas o criminoso e o bandido. Esses policiais precisam ser ouvidos pelo
Poder Legislativo. Eles serão ouvidos através da Comissão da Segurança Pública,
através de requerimento deste deputado. Queremos aqui, Sr. Presidente, conclamar a
todos os policiais e bombeiros deste Estado para comparecerem aqui, às 14 horas do
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dia 23 de maio, sexta-feira próxima, de uma forma democrática, pacífica e ordeira. A
Comissão de Segurança Pública irá receber esses policiais e dar a eles o direito a
voz,  para que sejam ouvidos e para que possam trazer  aqui  as  propostas ou  as
cobranças no âmbito estadual ou federal. Eles devem cobrar do Ministério Público, do
Judiciário  e do governo do Estado a criação de uma força-tarefa permanente.  Eu
cobrei isso, presidente, em 2003, ainda no governo Aécio, e recuperei o documento
que  estava  nos  meus  arquivos.  Naquela  época,  tivemos  sete  homicídios  contra
policiais num período curto. Naquela época, já tínhamos essa preocupação. Então,
quero dizer a V. Exa. que o que eles querem não é salário, mas dignidade, respeito;
que o policial não seja abatido como se fosse um bicho; e que o poder público possa
se agigantar em defesa desses servidores. Não podemos mais permitir que continue
como está. Então, faço esse apelo e conclamo a todos para, sexta-feira, fazermos
uma manifestação em  frente  à  Assembleia  Legislativa,  pacífica,  ordeira,  a  fim  de
mostrarmos que são cidadãos e estão aqui  para defender  a sociedade,  mas que
estão  indignados  e  não  aguentam  mais  conviver  com  uma  legislação  penal  tão
branda quanto a do Estado brasileiro. Muito obrigado.

O deputado Bosco - Caro presidente, deputado Ivair Nogueira, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia, gostaria, de forma
bastante  breve,  de  me  manifestar,  sobretudo  depois  de  ter  ouvido  aqui  alguns
deputados que passaram pela tribuna e trouxeram assuntos relativos à educação de
Minas  Gerais.  Alguns  desses  deputados  da  oposição  tentaram,  em  sua  fala,
demonstrar uma outra realidade que a do governo do Estado em relação à educação,
dizendo que não há diálogo com o sindicato, o que de forma alguma procede, pois
não existiu, na história deste estado, uma Secretaria de Estado da Educação que
mais tenha dialogado, conversado com o sindicato dos profissionais da educação e
que mais os tenha ouvido. E este também é o governo que marca sua passagem por
alguns avanços em relação à valorização dos profissionais da educação. Sabemos
que o  que já  foi  feito  até  agora não é  tudo e  que os  profissionais  da educação
merecem  muito  mais.  Eles  merecem,  cada  dia  mais,  melhores  salários,  pois,  se
temos  uma educação  de  qualidade  e  referência  em nível  nacional,  isso  se  deve
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também à gestão pública, mas, em primeiro lugar, aos profissionais de educação que
estão atuando dentro das salas de aula, nas escolas. Sr. Presidente, caros deputados
e deputadas, é preciso termos responsabilidades, pois, de nada adianta um governo
querer  fazer  o  que  não  tem  condições  de  cumprir  e  prometer  o  que  não  tem
condições  de  entregar.  Este  é  o  governo  que  aí  está:  responsável,  que  trabalha
dentro de um planejamento, sobretudo orçamentário, para garantir aos profissionais
da educação e das mais diversas áreas do Estado o pagamento de seus salários
dentro  dos  prazos  estabelecidos.  Tenho  certeza  absoluta,  como  membro  da
Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  presidente  que  fui  da  mesma
comissão, de que o diálogo não faltou. Talvez o que falte ainda ao governo do Estado
sejam  recursos  para  fazer  mais  ainda  por  nossos  educadores.  E  sabemos,  caro
presidente,  que esses recursos  de  que precisamos  e  que estão  fazendo falta  no
Estado  para  melhorar  ainda  mais  os  salários  dos  profissionais  da  educação,  da
Polícia Militar,  da Polícia Civil  e  de  todas as outras  áreas estão concentrados na
União, que atualmente fica com 70% de tudo que se arrecada e se produz neste país;
o que volta é muito pouco. Então, precisamos, acima de tudo, de um governo que
olhe mais para os estados, principalmente para os municípios, onde de fato as coisas
acontecem. Precisamos sim, Sr. Presidente, de um pacto federativo para revertermos
essa história. Assim, em vez de voltarem tão somente 30% de tudo que se arrecada
na União, que voltem 70% e fiquem 30% lá. Esse é o caminho, e precisamos ter
responsabilidade ao nos direcionarmos a todas as classes trabalhadoras de Minas
Gerais. Quero dizer mais, presidente: este governo federal que aí está usa dois pesos
e duas medidas. Temos em Minas Gerais uma instituição que nos é cara, é de ponta,
de  vanguarda,  centenária:  o  Cefet.  Hoje,  ele  tem  todas  as  condições  de  ser
transformado em unidade federal de ensino tecnológico. Tenho lutado por isso, e a
Assembleia tem sido parceira, mas ainda não conseguimos sequer audiência com o
MEC  para  tratar  do  assunto.  Não  há  condições.  No  Rio  de  Janeiro  acontece  o
mesmo.  Mas  no  Paraná  o  governo  do  PT  transformou  o  Cefet  em  universidade
federal. Por que este governo usa dois pesos e duas medidas? Por que não atende
Minas Gerais? Portanto, precisamos discutir e debater essa questão, demonstrando
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que  realmente  o  governo  federal  não  tem  tanta  boa  vontade  com  a  educação,
sobretudo em 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,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a especial de amanhã, dia 22, 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 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/5/2014

Às 10h41min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os
deputados  Elismar  Prado  e  Luiz  Henrique,  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 Luiz Henrique,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para cuja
relatoria designou o deputado Elismar Prado: substitutivo apresentado em Plenário,
no 1º turno,  ao Projeto de Lei nº 4.568/2013;  e Projetos de Lei nºs 4.033/2013 e
4.953/2014, 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.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos  nºs  7.426,  7.507,  7.569  e  7.612/2014.  Submetidos  a  discussão  e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 4.203, 4.558, 4.604, 4.882 e 4.888/2014. 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 9.873/2014, dos deputados Luiz Henrique, Paulo Guedes e Tadeu Martins Leite,
em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências
para a edição de legislação específica sobre os conservatórios estaduais de música;

nº 9.875/2014, dos deputados Luiz Henrique, Tadeu Martins Leite e Paulo Guedes,
em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências
para a edição de legislação específica sobre os conservatórios estaduais de música;

nº 9.876/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  a  reivindicação,  apresentada  por  artistas
plásticos, da criação de museu de artes  plásticas e visuais  destinado a abrigar a
coleção de quadros do  Estado,  criar  novas coleções  e realizar  cursos,  oficinas e
palestras;

nº 9.878/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja realizada reunião
em Mariana para debater, em audiência pública, a reconstrução da Igreja de Santana
do Morro;

nº 9.881/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja realizada reunião
para o lançamento, em audiência pública, do livro Nonô - o rei do caldo de mocotó -
50 anos de tradição, de Osias Ribeiro Neves e Mariana Camisasca.

A seguir,  é  aprovado  relatório  referente  a  visita  ao  Conservatório  Estadual  de
Música Lorenzo Fernândez, em Montes Claros, em 7/4/2014, 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, 14 de maio de 2014.
Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira - Duilio de Castro.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Cultura

Local Visitado: Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernândez, em Montes
Claros

Apresentação
A requerimento dos deputados Carlos  Pimenta,  Luiz Henrique,  Paulo Guedes e

Tadeu Martins Leite, a comissão visitou, no dia 7/4/2014, o Conservatório Estadual de
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Música  Lorenzo  Fernândez,  em  Montes  Claros,  com  o  objetivo  de  averiguar  a
situação  da  infraestrutura  física  desse  estabelecimento  de  ensino,  em  razão  de
denúncias apresentadas por servidores e alunos da instituição.

Participaram da visita os deputados autores do requerimento, que foram recebidos
por servidores e alunos do conservatório.

Relato
Durante  a  visita,  os  parlamentares  puderam observar  que há salas  com o  teto

danificado. Em uma delas, há um piano, avaliado em R$50.000,00, cuja preservação
está em risco em razão das condições do teto. Constataram, ainda, que o auditório e
a sala de balé estão interditados desde um temporal, ocorrido em janeiro de 2013.
Em outra dependência do prédio, o ar-condicionado está jogado no chão.

Finalmente, foram informados de que espaços alternativos têm sido usados para
cumprir  as  funções das áreas interditadas. A cantina e a biblioteca,  por  exemplo,
foram transformadas em salas de aula improvisadas.

Conclusão
A comissão pôde confirmar a seriedade das denúncias apresentadas por servidores

e alunos do conservatório musical e envidará os esforços necessários para que as
Secretarias de Estado de Transportes e Obras Públicas e de Educação comecem
imediatamente a reforma do prédio da instituição.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2014.
Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira - Duilio de Castro.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS
ÁGUAS, EM 7/5/2014

Às 14h15min,  comparece na Câmara Municipal  de Muriaé o  deputado Pompílio
Canavez,  membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Pompílio Canavez, declara aberta a reunião e, nos termos do
art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina
a ouvir os comitês de bacia, de forma regionalizada, discutir questões relacionadas ao
uso da água e à gestão de recursos hídricos, bem como a repercussão para o Estado
da solicitação do governo de São Paulo para que seja autorizada a transposição de
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parte das águas do Rio Paraíba do Sul para o Sistema da Cantareira, que abastece a
região  metropolitana da  capital  desse Estado e  a  discutir  e  votar  proposições  da
comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a
Sra.  Maria  Aparecida  Borges  Pimentel  Vargas,  presidente  do  Comitê  da  Bacia
Hidrográfica Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé, de Cataguases; e os Srs.
Adellunar Marge, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Muriaé, representando
o prefeito  desse município; Eduardo de Araújo Rodrigues, coordenador do Núcleo
Regional  da Zona da Mata,  representando a diretora-geral  do Instituto Mineiro de
Gestão  das  Águas;  Bruno  Guerra  de  Oliveira,  promotor  de  justiça  coordenador
regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio Paraíba do
Sul, representando o promotor de justiça da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Muriaé e curador do Meio Ambiente; e Antônio José Francisco, secretário executivo
da Bacia Hidrográfica do Rio Muriaé, que são convidados a tomar assento à mesa. O
presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, passa
a tecer suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que  façam  suas  exposições.  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 extraordinária conforme edital a ser publicado, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2014.
Almir Paraca, presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/5/2014
Às 14h15min, comparecem no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira a

deputada  Rosângela  Reis  e  o  deputado  Celinho  do  Sinttrocel.  Está  presente,
também,  o  deputado  Rogério  Correia.  Havendo  número  regimental,  a  presidente,
deputada Rosângela Reis,  declara aberta  a reunião,  dispensa a leitura  da ata da
reunião anterior, que é dada por aprovada e subscrita pelos membros da comissão
presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater a situação dos
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profissionais do setor público e privado de enfermagem do Estado e a discutir e votar
proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para ouvir os Srs. Carlos Augusto Martins, representante da Associação Sindical dos
Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais; Roberto Verônica, diretor do Sindicato
dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Belo Horizonte e
Região;  Rubens  Schroder  Sobrinho,  presidente  do  Sindicato  dos  Enfermeiros  do
Estado de Minas Gerais;  e Anderson Rodrigues,  vice-presidente do Sindicato  dos
Enfermeiros  do  Estado  de Minas  Gerais,  que são convidados  a  tomar  assento  à
mesa. A presidência tece suas considerações e concede a palavra aos deputados
Celinho do Sinttrocel e Rogério Correia, autores do requerimento que deu origem ao
debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Registra-se a presença dos deputados
Doutor Wilson Batista (substituindo o deputado Bosco, por indicação da liderança do
BTR),  André  Quintão,  Tadeu  Martins  Leite,  Durval  Ângelo  e  Pompílio  Canavez.
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  9.946/2014,  dos deputados Celinho do Sinttrocel,  Pompílio  Canavez,  André
Quintão, Rogério Correia, Tadeu Martins Leite, Durval Ângelo e Doutor Wilson Batista,
em  que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  as  condições  de
trabalho,  os  salários  e o  plano de carreira  dos  servidores do  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária;

-  nº  9.948/2014,  dos deputados Celinho do Sinttrocel,  Pompílio  Canavez,  André
Quintão, Rogério Correia, Tadeu Martins Leite, Durval Ângelo e Doutor Wilson Batista,
em que solicitam seja encaminhado à Mesa da Assembleia pedido de providências
para se desanexar do Projeto de Lei nº 77/2011 o Projeto de Lei nº 3.195/2012, que
"dispõe sobre o piso salarial regional dos profissionais de enfermagem no Estado" e
de agilizar sua votação;

-  nº  9.950/2014,  dos deputados Celinho do Sinttrocel,  Pompílio  Canavez,  André
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Quintão, Rogério Correia, Tadeu Martins Leite, Durval Ângelo e Doutor Wilson Batista,
em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  presidente  da  República  pedido  de
providências  para que apoie a aprovação do Projeto de Lei  nº  2.295/2000,  que "
dispõe sobre a jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem", em tramitação
na Câmara dos Deputados;

nº  9.951/2014,  dos  deputados  Celinho  do  Sinttrocel,  Pompílio  Canavez,  André

Quintão, Rogério Correia, Tadeu Martins Leite, Durval Ângelo e Doutor Wilson Batista,
em que solicitam seja encaminhado à Mesa da Assembleia pedido de providências
para agilizar a tramitação do Projeto de Lei nº 3.195/2012 que "dispõe sobre o piso

salarial regional dos profissionais de enfermagem no Estado";
-  nº  9.952/2014,  dos deputados Celinho do Sinttrocel,  Pompílio  Canavez,  André

Quintão, Rogério Correia, Tadeu Martins Leite, Durval Ângelo e Doutor Wilson Batista,

em que solicitam seja encaminhado à Presidência da Câmara dos Deputados pedido
de providências para incluir na ordem do dia para votação em plenário o Projeto de
Lei nº 2.295/2000 que "dispõe sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos

e auxiliares de enfermagem"; e
-  nº  9.954/2014,  dos deputados Celinho do Sinttrocel,  Pompílio  Canavez,  André

Quintão, Rogério Correia, Tadeu Martins Leite, Durval Ângelo e Doutor Wilson Batista,

em que solicitam seja encaminhado à Presidência da Comissão de Constituição e
Justiça pedido de providências para incluir em pauta o Projeto de Lei nº 3.195/2012,
que  "dispõe  sobre  o  piso  salarial  regional  dos  profissionais  de  enfermagem  no

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, 21 de maio de 2014.
Rosângela Reis, presidente - Celinho do Sinttrocel - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
16/5/2014

Às  14h45min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  André  Quintão,
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membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado  André  Quintão,  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 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  a  discutir  e  votar
proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir as Sras. Andrea Mismotto Carelli, promotora de justiça e coordenadora do
Centro  de  Apoio  Operacional  às  Promotorias  de  Justiça da  Infância e  Juventude,
representando  Carlos  André  Mariani  Bittencourt,  procurador-geral  de  Justiça  do

Estado  de  Minas  Gerais;  Esther  Maria  de  Magalhães  Arantes,  psicóloga,
representando Roberto Chateaubriand Domingues, presidente do Conselho Regional
de Psicologia - 4ª Região; Márcia Regina Alves, presidente do Conselho Municipal

dos Direitos  da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte;  Elisabete Borgianni,
presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo; Márcia Emísia Jacinto Barbosa, assistente social judicial do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Helyzabeth Kelen Tavares Campos,
do  Fórum  Estadual  de  Enfrentamento  à  Violência  Sexual  contra  Criança  e
Adolescente  em  Minas  Gerais  -  Fevcamg;  e  o  Sr.  Leonardo  David  Rosa  Reis,

presidente do Conselho Regional  do Serviço Social  -  Cress -  6ª  Região,  que são
convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente  na  qualidade  de  autor  do
requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.
Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  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, 21 de maio de 2014.

André Quintão, presidente - Rogério Correia - Rômulo Viegas.
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ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

19/5/2014
Às  9h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Rogério  Correia,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Rogério Correia,  declara aberta  a reunião,  dispensa a leitura  da ata da
reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. Está presente também o deputado
Adelmo Carneiro Leão.  A presidência informa que a reunião se destina a debater
Movimentos Sociais e Direitos Humanos, na ocasião do V Encontro dos Movimentos,
realizado de 30 de abril a 3 de maio. A presidência interrompe os trabalhos ordinários
da reunião para ouvir a Sra. Beatriz da Silva Cerqueira, presidente da Central Única
dos Trabalhadores - CUT-MG; e os Srs. Jairo Nogueira Filho, coordenador-geral do
Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais e
dos Trabalhadores na Indústria de Gás Combustível de Minas Gerais - Sindieletro-
MG; Joceli Andrioli,  membro da coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos
por Barragens - Belo Horizonte; Padre João, deputado federal; Filipe Russo, membro
da  direção  estadual  do  MST,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O
presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/5/2014
Às  16h37min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,

Lafayette de Andrada, Romel Anízio e Duarte Bechir (substituindo o deputado Jayro
Lessa,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a
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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.  O  Projeto  de  Lei  nº  4.096/2013  é  retirado  da  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  aprovação,  no  2º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.738/2013;  5.075/2014;  e
5.076/2014, este na forma do vencido no 1º turno (relator: deputado Zé Maia) e pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.427/2013 na forma do Substitutivo
nº  1,  da  Comissão de Constituição e  Justiça,  e  com as  Emendas nºs  1  a  6,  da
Comissão  de  Saúde;  e  5.158/2014  (relator:  deputado  Lafayette  de  Andrada);
4.587/2013;  e  5.159/2014,  este,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
Constituição e Justiça (relator: deputado Romel Anízio, em virtude de redistribuição);
4.868/2014  (relator:  deputado  Duarte  Bechir,  em  virtude  de  redistribuição);  e
4.996/2014 (relator: deputado Zé Maia). 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 9.981/2014, do deputado Zé
Maia, em que solicita seja convocado o Sr. Anderson Alcântara Silva Melo, chefe do
Detran-MG, para prestar esclarecimentos à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária sobre o cumprimento da Lei nº 20.805, de 2013, que dispõe sobre o
quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exames em
candidatos  à  permissão  para  dirigir  veículo  automotor,  à  renovação  da  carteira
nacional de habilitação e à troca de categoria e dá outra providências. Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,  e  para  as  reuniões
extraordinárias dos dias 20/5, às 14 horas, e 21/5, às 13h45min, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2014.
Zé Maia, presidente.
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/5/2014

Às 14h25min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antonio Lerin,
Jayro  Lessa (substituindo o deputado Deiró Marra,  por  indicação da liderança do
BTR) e Zé Maia (substituindo o deputado Luiz Humberto Carneiro, por indicação da
liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o  presidente,  deputado  Antonio  Lerin,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da
aprovação  de  requerimento  do  deputado  Zé  Maia,  dispensa  a  leitura  da  ata  da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar
pareceres em fase de redação final 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 de redação final do Projeto de Resolução
nº 5.026/2010 (relator: deputado Zé Maia). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres de redação final dos Projetos de Lei nºs 3.733, 3.821, 4.129, 4.510,
4.543, 4.652,  4.702 e 4.811/2013,  4.883,  4.890,  4.929, 4.931,  4.935 e 4.938/2014
(relator: deputado Zé Maia), 4.950, 4.952, 4.954, 4.960, 4.966, 4.970, 4.974, 4.976,
4.977,  4.990,  5.001,  5.003,  5.005  e  5.034/2014  (relator:  deputado  Jayro  Lessa).
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Antônio Carlos Arantes - Rômulo Viegas.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE LISTER CÉSAR NASCIMENTO

PARA O CARGO DE DIRETOR-GERAL DO DETEL, EM 21/5/2014
Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Inácio Franco,

Vanderlei  Miranda  e  Rômulo  Viegas  (substituindo  o  deputado  João  Leite,  por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número
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regimental,  o  presidente,  deputado Inácio Franco,  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 proceder à
arguição pública do Sr. Lister César Nascimento, indicado para o cargo de diretor-
geral  do  Departamento Estadual  de Telecomunicações de Minas Gerais  -  Detel  -,
apreciar o parecer do relator e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, o
presidente convida o Sr. Lister César Nascimento a tomar assento à mesa e concede-
lhe a palavra para sua explanação.  Logo após, passa a palavra aos membros da
comissão  para  que  façam  seus  questionamentos,  conforme  consta  nas  notas
taquigráficas. 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
aprovação do nome de Lister  César  Nascimento para o cargo de diretor-geral  do
Detel  (relator:  deputado  Vanderlei  Miranda).  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, 21 de maio de 2014.
Inácio Franco, presidente - Vanderlei Miranda - Rômulo Viegas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 97/2014

Comissão Especial
Relatório

O governador do Estado encaminhou a esta Assembleia, por meio da Mensagem nº
605/2014, publicada no Diário do Legislativo de 6/2/2014, e em observância ao que
determina o art. 62, XXIII, “d”, da Constituição do Estado, a indicação de Francisco
Antônio Tavares  Junior  para  o  cargo de presidente  da  Fundação  Ezequiel  Dias  -
Funed.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §
1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública do indicado, que
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respondeu satisfatoriamente às questões formuladas pelos deputados.
O candidato demonstrou conhecimento sobre a instituição para cuja presidência foi

indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios exigidos para a ocupação do cargo.
Esta comissão entende tratar-se de pessoa capaz e comprometida com os princípios
da fundação.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  da  Indicação  nº  97/2014,  que

sugere o nome de Francisco Antônio Tavares Junior para o cargo de presidente da
Fundação Ezequiel Dias.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente e relator - Cássio Soares - Pompílio Canavez.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.048/2012
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir a Semana Estadual do Idoso.
A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social.
Por semelhança de objeto, anexou-se à proposição em análise o Projeto de Lei nº

3.846/2013, de autoria da deputada Rosângela Reis.
Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta comissão para que seja emitido
parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei  em comento tem por  finalidade instituir  a  Semana Estadual  do

Idoso,  a  ser  comemorada  anualmente  de  25  de  setembro  a  1º  de  outubro,  Dia
Internacional do idoso.

O número de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos no País era, em 2008,
aproximadamente 21 milhões, o que correspondia a 11% da população nacional. Em
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Minas Gerais  a proporção de idosos, em 2008,  estava coerente com a tendência
nacional - havia no Estado 2 milhões de idosos, número correspondente a 11,8% da
população mineira.

O  ordenamento  jurídico  brasileiro  dispensa  aos  idosos  tratamento  especial.  A
Constituição da República, em seu art. 230, estabelece que a família, a sociedade e o
Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade,  defendendo sua dignidade e  bem-estar  e  garantindo-lhes  o direito  à
vida.  Na  Constituição  Mineira,  o  art.  225  determina  que  o  Estado  promoverá
condições que assegurem amparo à pessoa idosa no que respeite à sua dignidade e
ao seu bem-estar.

No âmbito infraconstitucional,  o  Estatuto do Idoso -  Lei  Federal  nº  10.741 -,  de
1º/10/2003, tem a finalidade de regular os direitos garantidos às pessoas com idade
igual ou superior a 60 anos. O art. 2º dessa norma lhes assegura todos os direitos
fundamentais, as oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de
liberdade e dignidade.

Em  Minas  Gerais,  o  estabelecimento  de  uma  política  social  voltada  para  a
população idosa resultou na edição da Lei no 12.666, de 4/11/1997, que dispõe sobre
a política estadual de amparo ao idoso, com o objetivo de assegurar-lhe os direitos
sociais e promover sua integração e participação efetivas na sociedade. O art. 7º da
referida lei institui o dia 27 de setembro como o Dia Estadual do Idoso, determinando
que nessa data os órgãos públicos promovam eventos com o objetivo de valorizar e
ressaltar o trabalho e a importância do idoso para o Estado.

Cumpre-nos  mencionar  que,  até  o  ano  de  2006,  o  Dia  Nacional  do  Idoso  era
celebrado no dia 27 de setembro,  porém, em razão da aprovação do Estatuto do
Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 2003, essa data foi transferida para 1º de outubro,
coincidindo com o Dia Internacional do Idoso.

Na  forma  original  do  projeto,  determinava-se  a  inclusão  da  comemoração  da
Semana Estadual do Idoso no calendário oficial do Estado. Como tal calendário oficial
não  existe,  a  Comissão de  Constituição  e  Justiça  apresentou o  Substitutivo  nº  1
retirando essa referência e realizando outros ajustes com a finalidade de adequar o
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projeto  à técnica  legislativa.  Concordamos com todas  as  alterações apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça.

De  acordo  com  a  Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  12,  de  4/8/2003,  esta
comissão deve pronunciar-se também sobre os projetos anexados à proposição em
análise. Como o teor  do Projeto de Lei  nº  3.846/2013, a ela anexado, é bastante
semelhante  ao  da  proposição  em tela,  todas  as  considerações  deste  parecer  se
aplicam também a ele.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.048/2012, em

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

Sala das Comissões, 21 de maio de 2014.
Rosângela  Reis,  presidente  e  relatora  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Celinho  do

Sinttrocel.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.659/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº 4.659/2013 institui,
no  âmbito  do  Estado,  a  Semana  do  Bebê  e  foi  distribuído  às  Comissões  de
Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer
quanto ao mérito, 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, no âmbito do Estado, a Semana do Bebê,

a ser comemorada,  anualmente, na terceira semana do mês de maio. Segundo a
autora do projeto, o objetivo é mobilizar o poder público e conscientizar a sociedade
sobre a importância do desenvolvimento humano até os 6 anos de idade.

A primeira infância é a fase de crescimento da criança compreendida entre 0 e 6
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anos  de  idade.  É  nessa  fase  que  a  criança  desenvolve,  influenciada  pelas
oportunidades que lhe são oferecidas, grande parte do seu potencial cognitivo. Por
isso, a atenção integral dispensada à criança na fase inicial de sua vida tem impacto
decisivo nos processos de aprendizagem e de construção de suas futuras relações
sociais.

Diversos estudiosos (WALLON, 1975;  LEONTIEV, 1988; BERGER E LUCKMAN,
1985)  mostraram  que  a  família,  na  nossa  sociedade,  se  constitui,  com  algumas
exceções, como o primeiro grupo de referência para as crianças e a principal fonte de
afeto, proteção e cuidados. É no meio familiar que a criança aprende a significar suas
primeiras ações, internalizando, cotidianamente, signos e símbolos que servem de
mediadores fundamentais  para a  organização de  seu pensamento  e  das  funções
psicológicas  superiores.  À  medida  que  a  criança  se  desenvolve  e  acumula
experiências por meio da relação com adultos e outras crianças mais velhas ou mais
experientes, ela passa por um processo de individuação, isto é, de afirmação como
sujeito único. Por isso, ações voltadas para o fortalecimento das relações entre pais e
filhos precisam ser incorporadas nas políticas educacionais, sociais e de saúde em
todo o Estado.

A iniciativa de se organizar uma Semana do Bebê surgiu, no Brasil, há 14 anos, no
município de Canela, no Estado do Rio Grande do Sul. Como resultado, o Município
de Canela apresentou uma redução na taxa de mortalidade infantil de 13,98 %, em
1999, para 7,34%, em 2010.

A partir de 2010, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância - Unicef
- , a experiência foi sistematizada e apresentada a outras regiões do País, por meio
da  publicação  Como  realizar  a  Semana  do  Bebê  em  seu  município,  como uma
estratégia  de  mobilização  social  para  tornar  o  direito  à  sobrevivência  e  ao
desenvolvimento  de  crianças de até 6 anos prioridade na agenda dos municípios
brasileiros.

Até o momento, 262 municípios brasileiros já se integraram ao movimento e 330
Semanas do Bebê já foram realizadas. Entretanto, até 2014, apenas 3 municípios
mineiros  participaram  da  iniciativa,  segundo  dados  acessados  em  12/2/2014,  no
endereço eletrônico <http://www.semanadobebe.org.br/conheca>.
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De acordo com a Unicef, as taxas de mortalidade infantil no Brasil reduziram de
47,1/1000, em 1990, para 19/1000, em 2008. Contudo, as disparidades continuam: as
crianças pobres têm mais do que o dobro de chances de morrer, em comparação às
ricas; e as negras,  50% a mais, em relação às brancas. No âmbito da educação,
aproximadamente uma em cada quatro crianças de 4 a 6 anos está fora da escola.
Com relação à saúde, a desnutrição entre crianças menores de 1 ano diminuiu em
mais de 60% nos últimos cinco anos, mas ainda há cerca de 60 mil crianças com
menos  de  1  ano  desnutridas.  Além  disso,  a  cada  dia,  129  casos  de  violência
psicológica e física, incluindo a sexual, e negligência contra crianças e adolescentes
são  reportados,  em  média,  ao  Disque  Denúncia  100.  (Disponível  em:
<http://www.unicef.org/brazil/pt/ activities_ 9381.htm>. Acesso em 12/2/2014.)

Em  síntese,  embora  se  observem  no  Brasil  avanços  quanto  à  redução  da
mortalidade infantil, à educação e à saúde, ainda existem muitas desigualdades inter-
regionais e entre as classes sociais que precisam ser minimizadas pelas políticas
públicas.  Portanto,  parece-nos  que  a  medida  contida  na  proposição  em  análise
poderá  ser  estratégica  para  garantir  o  desenvolvimento  saudável  da  criança  na
primeira infância.

A Comissão de Constituição e Justiça, procedendo ao exame de aspectos jurídicos
que envolvem o projeto, concluiu que, em vista do disposto no § 1º do art.  25 da
Constituição  da  República,  a  instituição  de  data  comemorativa  é  matéria  de
competência legislativa residual atribuída a quaisquer dos estados componentes do
nosso  sistema federativo  e  que,  portanto,  o  Estado  não  invadiria  a  competência
federal  ou  municipal  ao  legislar  sobre  o  tema.  Entretanto,  a  mesma  comissão
apresentou o Substitutivo nº 1 para sanar impropriedades relacionadas à separação
de Poderes prevista no art. 2º da Constituição da República. Estamos de acordo com
o substitutivo apresentado e julgamos pertinente a medida proposta, motivo pelo qual
somos favoráveis à aprovação do projeto de lei em epígrafe.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.659/2013, em

turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de
Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 21 de maio de 2014.
Rosângela Reis, presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.048/2014
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
De autoria do deputado Bosco, esse projeto visa a declarar de utilidade pública a

Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Capelinha - Aciac -, com sede no
Município de Capelinha.

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 disposto no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A  Aciac  é  uma  sociedade  civil,  sem  fins  lucrativos,  cujas  finalidades  estão

enumeradas  no art.  2º  do seu estatuto,  acostado aos autos,  as  quais,  em linhas
gerais, podem ser aduzidas de sua denominação.

A  comissão  que  nos  antecedeu  esclareceu  que  a  Aciac  preenche  todos  os
requisitos  para  ser  declarada  de  utilidade  pública,  em  especial:  ser dotada  de
personalidade jurídica; funcionar há mais de um ano; ter sua diretoria constituída por
pessoas idôneas e não remuneradas;  na hipótese de dissolução, ter  o patrimônio
remanescente destinado a entidade congênere legalmente constituída.

Assim, a entidade, sem sombra de dúvida, contribuirá para o desenvolvimento e o
bem  da  sociedade  no  setor  comercial,  industrial  e  agropecuário.  Concluímos  ser
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.048/2014, na forma original.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2014.
Gil Pereira, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 992/2011
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 992/2011, resultante do
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desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.695/2009,  dispõe  sobre  a  concessão de
cartão especial de estacionamento para as pessoas maiores de 65 anos de idade nos
estacionamentos públicos e privados.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e de Trabalho, Previdência e Ação Social.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer
quanto  ao  mérito,  nos  temos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XIV,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
A  proposição  em  exame  visa  conceder  gratuidade  na  utilização  dos

estacionamentos públicos ou privados no Estado às pessoas maiores de 65 anos que
forem proprietárias e condutoras de automóveis. Para tanto, o projeto cria o cartão
especial de estacionamento, define o responsável pelo credenciamento desse cartão,
os documentos necessários para solicitá-lo, sua validade e as sanções aplicáveis em
caso de descumprimento da norma.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, apresentou o Substitutivo nº
1, de forma a adequar o texto aos preceitos constitucionais e ao Estatuto do Idoso,
instituído por meio da Lei nº 10.741, de 2003. Assim, dispositivos que poderiam ser
questionados por tratarem de temas que são de competência legislativa da União ou
dos municípios, ou que poderiam ser tratados em regulamentos, foram retirados do
projeto.

Uma alteração importante efetuada pela Comissão de Constituição e Justiça diz
respeito  à  idade  mínima  do  beneficiário  da  norma.  No  texto  original,  a  idade
estipulada para a obtenção do benefício era de 65 anos, mas, de acordo com o art. 1º
do  Estatuto  do  Idoso,  são  consideradas  idosas  as  pessoas  com  idade  igual  ou
superior a 60 (sessenta) anos.

Dessa forma, a credencial a ser emitida pelo Departamento de Trânsito de Minas
Gerais, conforme a redação dada pelo Substitutivo nº 1, está em consonância com o
estabelecido no art. 41 do Estatuto do Idoso, que assegura a reserva, para os idosos
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(ou seja, para aqueles maiores de 60 anos) de 5% das vagas nos estacionamentos,
públicos e privados.

Além disso, a Comissão de Constituição e Justiça estendeu o benefício da norma
aos idosos sem habilitação para conduzir  veículos,  e não apenas para os idosos
proprietários e com habilitação.

Estamos  de  acordo  com  as  alterações  propostas  no  substitutivo,  uma vez  que
ampliam o número de pessoas beneficiadas.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 992/2011,  no 1º

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

Sala das Comissões, 21 de maio de 2014.
Rosângela  Reis,  presidente  e  relatora  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Celinho  do

Sinttrocel.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.074/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 3.074/2012 “dispõe
sobre  a  obrigatoriedade  de  restaurantes,  lanchonetes  e  similares  localizados  no
Estado  de  Minas  Gerais  disponibilizarem  cadeira  infantil  de  acordo  com  norma
técnica que especifica e dá outras providências”.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho,
da Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, vem agora o projeto a
esta  Comissão  para  receber  parecer  quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,
combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 3.074/2012 tem por objetivo obrigar restaurantes, lanchonetes e

similares localizados no Estado a disponibilizar cadeira infantil em padrões previstos
pela  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  -  ABNT.  Proposição de  conteúdo
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similar tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e nas Câmaras
Municipais do Rio de Janeiro e de Campinas.

De acordo com a justificação apresentada pelo autor  do  projeto  em análise,  tal
iniciativa proporcionará mais segurança para as famílias e conforto para as crianças;
muitos restaurantes não dispõem da cadeira infantil porque seu uso não é exigido por
lei. Ressalte-se que a norma da ABNT citada no art. 1º da proposição (NBR 13.919)
refere-se à cadeira alta para uso infantil do tipo doméstico, e não ao tipo de cadeira
utilizada em restaurante para possibilitar que a criança utilize a mesa.

A análise do projeto nos leva a fazer alguns apontamentos. Em primeiro lugar, a
norma técnica NBR 13.919, de 1997, foi, segundo informações disponíveis no site
<www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3276>,  cancelada  em  5/10/2011,  sendo
substituída pela NBR 15.991, de 2011, que estabelece os requisitos mínimos relativos
à  segurança  de  cadeiras  altas  do  tipo  doméstico  para  crianças  com  até  15kg,
capazes  de  manter  a  criança  em  uma  posição  sentada  devido  à  sua  própria
coordenação, com o objetivo de minimizar acidentes resultantes do uso normal.

O segundo ponto refere-se ao questionamento da conveniência da obrigatoriedade
de restaurantes, lanchonetes e similares disponibilizarem esse tipo de cadeira, que é
utilizada  no  espaço  doméstico  por  muitas  famílias  por  conferir  maior  conforto  à
criança pequena nos momentos de alimentação, por ser essa uma ação cotidiana.

Em restaurantes, a disponibilidade da cadeira alta nas mesmas especificações da
cadeira  de  uso  doméstico  pode  ser  associada  ao  interesse  do  restaurante  em
oferecer um pretenso item de conforto a seus clientes. Ainda assim, a disponibilização
dessas cadeiras em restaurantes pode não corresponder ao interesse da família, que
já acomoda a criança em carrinho ou em bebê-conforto, que confere a ela o bem-
estar necessário.

Além disso, é possível argumentar que criança muito pequena, usuária de cadeira
alta do tipo doméstico, não costuma ser alimentada em restaurante, estando ali, na
maioria  das  vezes,  somente  para  acompanhar  os  pais.  Às  crianças  maiores  é
oferecido outro tipo de cadeira, que a acomoda à mesa, permitindo a alimentação e a
interação com a família durante a refeição.

A obrigatoriedade de lanchonete também disponibilizar esse tipo de cadeira não faz
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muito sentido, por se tratar de espaço de alimentação rápida, com tipo de comida, em
regra, inadequado à criança pequena. Além disso, muitas lanchonetes não oferecem
cadeiras nem para os adultos, tendo os clientes que fazer suas refeições de pé, em
frente ao balcão.

Entendemos  que  o  dono  de  lanchonete  ou  similar,  assim  como  o  dono  do
restaurante,  pode  escolher  que  tipo  de  mobiliário  é  mais  adequado  ao  seu
empreendimento. O consumidor, por sua vez, avalia o tipo de estabelecimento que
atende a seu interesse. Essa é uma regra que rege o mercado.

Embora  não  haja  impedimentos  formais  à  aprovação  da  matéria,  conforme
abordado  no  parecer  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  as  questões
relacionadas ao mérito, que também são balizadoras da produção legislativa, levam-
nos  ao  entendimento  de  que  não  é  conveniente  nem  oportuna  a  aprovação  da
matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.074/2012.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2014.
Rosângela  Reis,  presidente  e  relatora  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Celinho  do

Sinttrocel.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE MAIO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 22/5/2014
Presidência da Deputada Luzia Ferreira

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:
Ivair Nogueira - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Braulio Braz - Cabo Júlio -

Carlos Henrique - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gil Pereira - Inácio
Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Paulo
Lamac - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Zé Maia.

Falta de Quórum
A presidente (deputada Luzia Ferreira) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

não registra a existência de número regimental. A presidência deixa de abrir a reunião
por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a especial de logo
mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/5/2014
Às  15h42min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Paulo  Lamac,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelo  membro  da  comissão
presente. A presidência informa que a reunião se destina a debater a implantação do
Rodoanel  Leste e outras obras de mobilidade urbana na Região Metropolitana de
Belo Horizonte, conhecidas como "Anel Leste". A presidência interrompe os trabalhos
ordinários da reunião para ouvir os Srs. Rogério Carvalho Silva, superintendente de
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Planejamento  e  Pesquisa  da  BHTrans,  representando  Marcio  Araújo  de  Lacerda,
prefeito de Belo Horizonte; Edson Aires dos Anjos, engenheiro, representando Álvaro
Campos de Carvalho, superintendente Regional do Dnit no Estado de Minas Gerais;
José  César  Mássimo  Faril,  assessor,  representando  Fabrício  Torres  Sampaio,
secretário  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas;  Álvaro  Siqueira  Mauriz,
coordenador-substituto  de  Incorporação,  representando  Rogério  Veiga  Aranha,
superintendente do Ministério do Orçamento e Gestão - Secretaria do Patrimônio da
União  em  Minas  Gerais;  Maurício  Rodrigues  da  Silva,  gerente  de  Alienações,
representando Ronaldo José Gouvêa Roggini, superintendente institucional da Caixa
Econômica Federal; Samuel Herthel Cunha e Silva, engenheiro civil e coordenador do
Programa  de  Mobilidade,  representando  Saulo  Nazareno  de  Mesquita  Carvalho,
diretor-geral  da  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte  -  RMBH;  Jorcelo  Parreira  da  Mata,  secretário  de  Defesa  Social,
representando Carlos Alberto Coelho de Azevedo, prefeito Municipal de Raposos, 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. Durante os debates, a
Sra. Rose Guedes, arquiteta, urbanista e presidente do Instituto dos Arquitetos do
Brasil,  entrega  documento  intitulado  Informe  para  a  imprensa  -  Especial  sobre  a
Medida  Provisória  630/2013,  Que  Amplia  as  Possibilidades  de  Uso  do  Regime
Diferenciado de Contratação, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. A
presidência retoma os trabalhos ordinários  da reunião.  Registra-se a presença da
deputada Luzia Ferreira e do deputado Rogério Correia (por indicação da liderança
do Bloco Minas sem Censura),  membros da comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nºs 7.798, 7.832, 7.833 e 7.790/2014. 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 9.924/2014, do deputado Rogério Correia e do deputado Paulo Lamac, em que
solicitam sejam encaminhadas à Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel -, às
operadoras de telefonia móvel Oi, Vivo, Tim e Claro, ao procurador-geral de justiça do
Estado de Minas Gerais e ao Procon Assembleia as notas taquigráficas da audiência
pública  realizada  pela  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  em
9/5/2014;

nº 9.925/2014, do deputado Paulo Lamac e do deputado Rogério Correia, em que
solicitam  seja  encaminhado  à  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  -  Anatel  -
pedido  de  informações  sobre  o  atendimento  das  metas  de  universalização  de
telefonia fixa no Município de São José da Lapa;

nº  9.926/2014,  do  deputado  Carlos  Pimenta,  em  que  solicita  sejam  realizadas
visitas  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  à  presidência  da
Copasa e à presidência da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São
Francisco e do Rio Parnaíba - Codevasf - com a finalidade de discutir a necessidade
de construção de estação de tratamento e distribuição de água potável nos núcleos
habitacionais  do  Projeto  Jaíba,  em  especial  aqueles  localizados  no  Distrito  de
Muzambinho, no Município de Jaíba;

nº  9.927/2014,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em que solicita  seja  encaminhado à
BHTrans pedido de providências para que seja criada linha de ônibus e promovida a
alteração do itinerário de alguma linha existente, ligando o metrô ao Aglomerado da
Serra e aos Bairros Santa Efigênia e Paraíso;

nº  9.928/2014,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  Municipal  de  Assuntos  Institucionais  da  Prefeitura  Municipal  de  Belo
Horizonte pedido de providências para que seja realizado o corte e a poda de árvores
que ofereçam risco à população na Vila Souza Aguiar, localizada no Bairro Caetano
Furquim nesta capital;

nº 9.929/2014, do deputado Paulo Lamac e do deputado Rogério Correia, em que
solicitam  seja  encaminhado  à  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  -  Anatel  -
pedido de informações sobre as reclamações referentes aos serviços de telefonias
fixa, móvel e de acesso à internet no Município de São José da Lapa no período
2012-2013;
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nº  9.930/2014,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em que solicita  seja  encaminhado à
Superintendência  de  Desenvolvimento  de  Belo  Horizonte  -  Sudecap  -  pedido  de
providências  para  que seja  promovida,  com urgência,  a  melhoria  da  estrutura  de
escoamento  de  águas pluviais  nas Ruas Santo Ângelo,  Honório Bicalho,  Cândido
Siqueira,  São Fidélis,  São Borja e  Avenida  Itaituba,  no  Bairro  Boa Vista,  que em
período chuvoso causa prejuízo, destruição e danos materiais para a população local;

nº 9.931/2014, do deputado Rogério Correia e do deputado Paulo Lamac, em que
solicitam seja encaminhado à presidência da República e à Companhia Brasileira de
Trens Urbanos - CBTU - pedido de providências para o cumprimento da Lei Federal
nº 8.693, de 1993, a fim de que se iniciem negociações com o Sindimetro, com o
objetivo de preservar os empregos e evitar demissões de metroviários em vista da
possível instalação da linha 2 do metrô de Belo Horizonte, sob o formato de Parceria
Público Privada - PPP;

nº 9.932/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para  debater,  em  audiência
pública no Município de Prudente de Morais, a participação dos municípios mineiros
no financiamento das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;

nº  9.933/2014,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em que solicita  seja  encaminhado à
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Polícia Militar pedido de providências para
fiscalizar o cumprimento da Lei do Silêncio na Avenida Mem de Sá, principalmente
com relação aos veículos com som em alto volume;

nº 9.934/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  para  debater,  em  audiência
pública no Município de Naque, a duplicação e restauração da BR-381 na região;

nº 9.935/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado ao
prefeito municipal de Belo Horizonte e à coordenadora estadual das Promotorias de
Justiça  de  Habitação  e  Urbanismo de Minas  Gerais  pedido  de  providências  para
solução dos graves fatos  relatados na 7ª  Reunião  Extraordinária desta comissão,
realizada em 23/4/2014,  no Bairro  Boa Vista,  em Belo  Horizonte,  conforme notas
taquigráficas;

nº  9.936/2014,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em que solicita  seja  encaminhado à
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Superintendência de Desenvolvimento da Capital - Sudecap - pedido de providências
que visem à implantação de um amplo projeto de escoamento de águas pluviais na
bacia  hidrográfica  pertencente  aos  Bairros  Boa  Vista,  Horto,  Caetano  Furquim  e
adjacências;

nº  9.937/2014,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em que solicita  seja  encaminhado à
BHTrans e ao Sindicato das Empresas Concessionárias do Transporte Coletivo de
Passageiros  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  que  os  ônibus  que
circulam no período entre as 22 horas e 5 horas da manhã efetuem o embarque e
desembarque de passageiros fora dos pontos estabelecidos, a fim de garantir maior
segurança aos usuários no período da noite;

nº 9.938/2014, do deputado Paulo Lamac e do deputado Rogério Correia, em que
solicitam  seja  encaminhado  à  Telebrás  pedido  de  providências  para  incluir  o
Município de São José da Lapa na área de atendimento do Plano Nacional de Banda
Larga - PNBL -, considerando a necessidade de expansão e melhoria do acesso à
internet naquele município;

nº  9.939/2014,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências visando à ampliação
do efetivo e à melhoria da infraestrutura da Polícia Militar e da Polícia Civil no Bairro
Santa Efigênia e adjacências, tendo em vista os elevados índices de criminalidade na
região;

nº 9.940/2014, do deputado Paulo Lamac e do deputado Rogério Correia, em que
solicitam seja encaminhado à empresa Oi pedido de informações sobre as escolas do
Município de São José da Lapa atendidas pelo programa "Banda larga na escola",
discriminando a velocidade do link instalado e quantos acessos adicionais cada link
suporta;

nº  9.941/2014,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em que solicita  seja  encaminhado à
BHTrans  pedido  de  providências  para  que  seja  melhorada  a  sinalização  na  Rua
Maracanã, na Av. Mem de Sá (trecho entre a Rua Maracanã e a Rua Niquelina) e na
Rua Signito;

nº  9.942/2014,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em que solicita  seja  encaminhado à
BHTrans pedido de providências para que seja ampliado o quadro de horários das
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linhas 9805 e 9403 e para que seja realizado estudo que vise à implantação de linha
de ônibus ligando o Bairro Paraíso aos Bairros  Savassi,  Santa Tereza e Sagrada
Família, bem como a extensão do itinerário da linha 103 a alguma estação de metrô e
ao Bairro Santa Tereza;

nº  9.943/2014,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em que solicita  seja  encaminhado à
BHTrans pedido de providências para que seja implantada sinalização proibindo o
estacionamento de veículos na Av. Mem de Sá, no trecho entre a Rua Maracanã e a
Rua Niquelina;

nº 9.944/2014, do deputado Paulo Lamac e do deputado Rogério Correia, em que
solicitam seja encaminhado às operadoras de telefonia móvel Oi, Vivo, Claro, Tim,
Nextel e Algar pedido de informações sobre a cobertura no Município de São José da
Lapa e sobre existência de eventual cronograma de expansão e modernização da
rede nesse município;

nº 9.945/2014, do deputado Paulo Lamac e do deputado Rogério Correia, em que
solicitam seja encaminhado à empresa Oi pedido de providências para a expansão do
acesso à internet no Município de São José da Lapa, em especial nos bairros que
estejam mais distantes da área central do município, que não têm acesso a tal serviço
por meio de fios de cobre por par trançado.

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

Sala das Comissões, 21 de maio de 2014.
Paulo Lamac, presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/5/2014

Às  9h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento Rodrigues, Cabo Júlio  e Lafayette de Andrada, membros da supracitada
comissão. Está presente também o deputado Dalmo Ribeiro Silva. 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
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da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a proceder à
entrega de certificados relativos à manifestação de aplauso ao policial  civil  e  aos
policiais militares que participaram de operação que culminou na prisão de quatro
suspeitos  de crimes de furto e roubo na região da Pampulha e na apreensão de
dinheiro,  drogas,  armas,  explosivos,  celulares  e  outros  materiais,  nos  termos  do
Requerimento nº 7.342/2014; e a apreciar a matéria constante na pauta. A seguir,
comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Sérgio Cristiano Ribeiro solicitando apoio
para  a  melhoria  do  policiamento  no  Bairro  São  Luiz;  e  José  Antônio  da  Silva
apresentando denúncia de roubo, furto, ameaça e tentativa de homicídio sofridos por
ele e por seu filho e solicitando providências; de e-mail do Sr. Ricardo Luiz da Cunha
solicitando apoio em face de ameaças que vem sofrendo após ter  feito denúncias
contra  policiais  militares;  e  da  seguinte  correspondência,  publicada  no  Diário  do
Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  das  Sras.  Elisa
Smaneoto,  diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da  Presidenta  da
República,  e Maria Coeli  Simões Pires,  Secretária  de Casa Civil  (2);  do Sr.  João
Carlos  Girotto,  delegado  de  polícia  federal;  do  Cel.  BM  Ivan  Gamaliel  Pinto,
comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar (10/5/2014); do Sr. Elmar Goulart,
presidente  da  Câmara  Municipal  de  Uberaba;  do  Ten.-Cel.  PM  Márcio  Martins
Sant'Ana,  comandante-geral  da  PMMG;  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires  (3),
secretária  de  Casa  Civil  (15/5/2014),  e  do  Sr.  Mauro  César  Lourena,  chefe  do
Gabinete do Comandante do Exército (17/5/2014). O presidente acusa o recebimento
do  Projeto  de  Lei  nº  5.175/2014,  em  turno  único,  para  cuja  relatoria  designou  o
deputado Cabo Júlio.  A presidência interrompe os trabalhos ordinários  da reunião
para ouvir a Sra. Maria Inês de Lima e Silva, presidente da Câmara Municipal de
Santa Rita de Caldas; o Cb. PM Ricardo Lúcio de Souza Gonçalves e o Sd. PM Diego
Ricardo  da  Silva,  da  288ª  Cia.  do  49º  Batalhão  de  Polícia  Militar;  o  2º-Ten.  PM
Ricardo de Araújo Gomes e o Maj. PM Rogério Geraldo Lisboa, da 17ª Cia. do 34º
Batalhão de Polícia Militar;  a 2ª-Ten. PM Delvi Pereira de Mesquita, o 1º-Ten. PM
Cláudio Antônio Jorge e o Cb. PM Guilherme Luiz Pereira, da 8ª Cia. do 34º Batalhão
de Polícia Militar; o Sd. PM Natan Rodrigues, presidente da Associação dos Praças
do Nordeste Mineiro; o Sd. PM Simão de Andrade, o Sgt. PM Adailton Gusmão, o Sgt.
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PM Ronilson Ribeiro e o Cb. PM Parsons de Matos Machado, do 19º Batalhão de
Polícia Militar; e os Srs. Renan Gutierrez, delegado da 3ª Delegacia de Polícia Civil de
Betim; Enrique Rocha Solla, Guilherme Santos e Bruno Tasca Cabral, delegados de
polícia; Rafael de Souza Horácio, delegado da 4ª Delegacia de Polícia Civil de Betim;
Vinícius Augusto de Souza Dias, delegado da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Betim;
Kélib Assis de Carvalho e João Milton dos Reis, vereadores da Câmara Municipal de
Santa Rita de Caldas, e Marcelo Porchat,  jornalista,  que são convidados a tomar
assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Sargento Rodrigues,
autor  do  requerimento  que  deu  origem  à  homenagem,  para  suas  considerações
iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas
exposições. 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.  A  relatoria  dos
Projetos de Lei nºs 4.585/2013 e 4.841/2014 é redistribuída ao deputado Lafayette de
Andrada.  O  Projeto  de  Lei  nº  4.585/2013  deixa  de  ser  apreciado  em  virtude  de
solicitação  de  prazo  regimental  formulada  pelo  relator.  Submetido  a  discussão  e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.841/2014 em
turno único, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com  a  Emenda  nº  1.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 7.803 a 7.811, 7.814, 7.818 a 7.828, 7.831, 7.901 a 7.909, 7.917 a
7.928, 7.959 e 7.960/2014. 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  9.982/2014,  do deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
reunião  para  ouvir,  em  audiência  pública,  as  propostas  dos  policiais  militares  e
demais servidores da segurança pública, tal como ocorreu em protesto realizado em
18/5/2014, em razão da morte do policial militar André Luiz Lucas Neves;

nº  9.983/2014,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral e à Corregedoria da PMMG pedido de providências para a apuração
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de denúncia de escolta irregular que teria sido feita por essa corporação em Pará de
Minas, tendo em vista que o relatório de investigação do fato foi elaborado por um
subordinado direto do acusado e a decisão a respeito do caso foi tomada pelo próprio
acusado;

nº  9.984/2014,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a
instalação de delegacia regional de Polícia Civil em João Pinheiro;

nº  9.985/2014,  do  deputado  Cabo Júlio,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à
Central  de  Flagrantes  da  Polícia  Civil  para  avaliar  as  condições  de  trabalho  dos
policiais civis e militares;

nº  9.986/2014,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para o
encaminhamento a esta Casa do projeto da lei orgânica dos agentes de segurança
prisional;

nº  9.987/2014,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Defesa Social  pedido de providências para que seja destinada uma
viatura e uma motocicleta à 261ª Cia. de Polícia Militar, em Buritizeiro, e para que
essa unidade receba mais 10 policiais militares;

nº  9.988/2014,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de providências com
vistas à destinação de duas viaturas-cela para a Unidade Prisional de Paracatu;

nº  9.989/2014,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para
que  a  Unidade Prisional  de  Paracatu  receba servidores  das  áreas  de  psicologia,
pedagogia, enfermaria, assistência social e direito e agentes penitenciários;

nº  9.990/2014,  dos  deputados  João  Leite,  Sargento  Rodrigues,  Lafayette  de
Andrada  e  Cabo  Júlio,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  para  debater  a
questão da remoção de corpos de vítimas de acidentes de trânsito;

nº  9.991/2014,  dos  deputados  João  Leite,  Sargento  Rodrigues,  Lafayette  de
Andrada e Cabo Júlio,  em que solicitam seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido  de  providências  para  a  reforma  do  quartel,  o  aumento  do  efetivo
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policial e a destinação de viatura para patrulhamento rural em Santa Rita de Caldas;
nº  9.992/2014,  dos  deputados  João  Leite,  Sargento  Rodrigues,  Lafayette  de

Andrada e Cabo Júlio, em que solicitam seja encaminhado à Procuradoria-Geral de
Justiça pedido de providências com vistas à nomeação de um promotor de justiça
para a Comarca de Santa Rita de Caldas;

nº  9.993/2014,  dos  deputados  João  Leite,  Sargento  Rodrigues,  Lafayette  de
Andrada e Cabo Júlio, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Defesa
Social pedido de providências para a implantação do programa Olho Vivo em Santa
Rita de Caldas;

nº  9.994/2014,  dos  deputados  João  Leite,  Sargento  Rodrigues,  Lafayette  de
Andrada e Cabo Júlio,  em que solicitam seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências para a implantação de guarita permanente no Bairro
Alto Santa Lúcia, em Belo Horizonte;

nº  9.995/2014,  dos  deputados  João  Leite,  Sargento  Rodrigues,  Lafayette  de
Andrada e Cabo Júlio,  em que solicitam seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências para o aumento do policiamento no Bairro São Luiz,
em Belo Horizonte, nas imediações da Clínica Pinel e da Casa de Acolhimento Padre
Eustáquio;

nº  9.996/2014,  dos  deputados  João  Leite,  Sargento  Rodrigues,  Lafayette  de
Andrada e Cabo Júlio, em que solicitam seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil
pedido de providências para a reforma dos prédios da delegacia de Santa Rita de
Caldas e o aumento do efetivo dessa unidade.

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

Sala das Comissões, 21 de maio de 2014.
João Leite, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE JOSÉ DONALDO BITTENCOURT

JUNIOR PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA JUCEMG, EM 21/5/2014
Às  9h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Bosco,  Dalmo
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Ribeiro Silva e Agostinho Patrus Filho, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Bosco, 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  proceder  a  arguição  pública,  a  apreciar  a  matéria
constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidência
convida o Sr. José Donaldo Bittencourt Junior a tomar assento à mesa e registra a
presença da Sra.  Lígia  Xenes Gusmão Dutra,  diretora de registro empresarial  da
Jucemg,  e  dos  Srs.  João  Bosco  Torres  e  Alex  Francisco  de  Oliveira  Barbosa,
respectivamente vice-presidente e diretor de Gestão da Informação e Modernização
da Jucemg. Nesse momento, retira-se o deputado Agostinho Patrus Filho e registra-
se a presença do deputado Wander Borges (substituindo o deputado Inácio Franco,
por indicação da liderança do BAM). É realizada a arguição pública, conforme consta
das notas taquigráficas. Em seguida, 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, em turno único, o
parecer pela aprovação da Indicação nº 100/2014. 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, 21 de maio de 2014.
Bosco, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Wander Borges.

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Associação Carnavalesca de Araxá pela realização do

Carnaval de rua de 2014 (Requerimento nº 7.426/2014, do deputado Bosco);
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 (Requerimento
nº 7.569/2014, do deputado Tenente Lúcio);

de congratulações com o Pe. Marcelo Nicolau Corcelli por ter assumido a Paróquia
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Nossa Senhora Aparecida e São Miguel, em Contagem (Requerimento nº 7.612/2014,
da deputada Liza Prado);

de  aplauso  às  gestoras  que  menciona por  sua eleição e  posse nos  cargos  de
direção  das  escolas  municipais  de  Uberlândia  (Requerimento  nº  7.634/2014,  da
deputada Liza Prado);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 14ª, na 15ª e na 288ª
Cias. Tático Móvel do 49º Batalhão de Polícia Militar, pela prisão de quatro homens
que invadiram uma casa e mantiveram seis pessoas reféns em 19/4/2014, em Belo
Horizonte (Requerimento nº 7.758/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 37º Batalhão de Polícia
Militar, pela prisão, em 23/4/2014, em Araxá, de um jovem conduzindo sem carteira
de habilitação um veículo e transportando droga (Requerimento nº 7.759/2014, do
deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 4º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 23/4/2014, em Uberaba, na qual
apreenderam um menor, armas, munição, quantia em dinheiro e objetos de valor e
prenderam um homem (Requerimento nº 7.762/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 52º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 26/4/2014, em Ouro Preto, na qual
apreenderam  droga,  celulares  e  armas  de  fogo  e  prenderam  quatro  pessoas
(Requerimento nº 7.763/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 33º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  28/4/2014,  em  Betim,  na  qual
apreenderam armas,  munição,  quantia em dinheiro e celulares  e prenderam duas
pessoas (Requerimento nº 7.764/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 8º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 21/4/2014, em Campo Belo, que
resultou na apreensão de grande quantidade de droga (Requerimento nº 7.765/2014,
do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  Centro
Integrado de Comunicações Operacionais da Polícia Militar, pelos relevantes serviços
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prestados à sociedade (Requerimento nº 7.766/2014, do deputado Cabo Júlio);
de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão

Rotam da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/4/2014, em Ribeirão das
Neves,  que  resultou  na  apreensão  de  droga  e  na  prisão  de  uma  pessoa
(Requerimento nº 7.767/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o 2º-Ten. PM Glaudston Horta Felisberto pelos relevantes
serviços  prestados  à  sociedade (Requerimento  nº  7.768/2014,  do  deputado Cabo
Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/4/2014, em Ataleia, que resultou
na prisão de uma pessoa e na apreensão de droga, munição, quantia em dinheiro,
balança  de  precisão  e  materiais  para  embalagem  de  drogas  (Requerimento  nº
7.769/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  22/4/2014,  no  Conjunto  Santa
Maria, no Morro das Pedras, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de droga
(Requerimento nº 7.770/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 44º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  17/4/2014,  em  Bandeira,  que
resultou  na  apreensão  de  armas  e  munições  (Requerimento  nº  7.771/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 46º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  23/4/2014,  em  Patrocínio,  que
resultou  na  prisão  de  um  homem  e  na  apreensão  de  droga  (Requerimento  nº
7.772/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 6º Batalhão
de  Polícia  Militar,  por  atuação  na  ocorrência,  em  18/4/2014,  em  Governador
Valadares,  na  qual  encontraram  um  oficial  de  justiça  aposentado  que  havia
desaparecido em Ipatinga (Requerimento nº 7.773/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  20ª
Companhia Independente  de  Polícia Militar,  pela atuação na operação de trânsito
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denominada  Sentinela,  em  23/4/2014,  em  Nova  Resende  (Requerimento  nº
7.774/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  2ª
Companhia de Missões Especiais,  pela atuação na ocorrência,  em 17/4/2014,  em
Uberaba, que culminou com a prisão de dois homens e com a apreensão de veículos
roubados, arma e drogas; (Requerimento nº 7.775/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  164ª
Companhia  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  18/4/2014,  em
Machado, que culminou com a prisão de três pessoas e com a apreensão de drogas
(Requerimento nº 7.776/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 38º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  22/4/2014,  em  Barroso,  que
culminou com a prisão de um homem e com a apreensão de cerca de 40 mil cigarros
procedentes de contrabando (Requerimento nº 7.777/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32º e no 17º
Batalhão de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 17/4/2014, na Rodovia
BR-050,  na  zona rural  de  Uberlândia,  que culminou  com  a  apreensão de quatro
jovens, uma adolescente e de 150kg de maconha (Requerimento nº 7.778/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 47º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  22/4/2014,  em  Miradouro,  que
culminou com a prisão de três pessoas e com a apreensão de armas, munição e
material  utilizado para embalar drogas (Requerimento nº 7.779/2014, do deputado
Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 27/4/2014, no Aglomerado da Serra,
em Belo Horizonte, que culminou com a prisão de um homem e com a apreensão de
armas e drogas (Requerimento nº 7.780/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão
de Polícia Militar, por sua atuação na ocorrência, em 26/4/2014, em Belo Horizonte,
que resultou na apreensão de armas, munições, coletes à prova de balas, 1/2kg de
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crack, farda da PM, R$160,00, balança de precisão, além de vários outros materiais
utilizados na prática do tráfico de drogas, e na prisão de um homem (Requerimento nº
7.781/2014, do deputado Cabo Júlio).

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão
de Polícia Militar, por sua atuação na ocorrência, em 25/4/2014, em Belo Horizonte,
que resultou na apreensão de armas, colete a prova de balas, munições, balanças de
precisão,  drogas  e  R$8.700,00  e  na  prisão  de  um  homem  (Requerimento  nº
7.782/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão
de Polícia Militar, por sua atuação na ocorrência, em 19/4/2014, em Belo Horizonte,
que  resultou  na  apreensão  de  cerca  de  30kg  de  maconha  (Requerimento  nº
7.783/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão
de Polícia Militar, por sua atuação na ocorrência, em 18/4/2014, em Belo Horizonte,
durante a qual um policial militar e sua família, incluindo um bebê, viveram momentos
de terror e que resultou na prisão dos quatro criminosos que invadiram a casa das
vítimas (Requerimento nº 7.784/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão
de Polícia Militar, por sua atuação na ocorrência, em 16/4/2014, em Belo Horizonte,
que resultou na apreensão de drogas,  balança de precisão,  revólver  calibre 38 e
R$8.000.00 e na prisão de três pessoas (Requerimento nº 7.785/2014, do deputado
Cabo Júlio);

de congratulações com o Sr. Antônio José Vieira, presidente da Higident do Brasil
Indústria  e Comércio  Ltda.,  pelo  recebimento do título de Industrial  do Ano 2014,
conferido  pela  Fiemg  (Requerimento  nº  7.786/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Sr. Edmundo Silva Júnior, prefeito municipal de Borda da
Mata,  pelo  recebimento  do  Prêmio  JK,  concedido  aos  30  prefeitos  destaques  do
Brasil (Requerimento nº 7.790/2014, do deputado Leonardo Moreira);

de  aplauso  ao  Sr.  Edmar  Cassalho  Moreira  Dias,  prefeito  municipal  de
Camanducaia, e toda sua equipe pela conquista do Prêmio Mineiro de Boas Práticas
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na Gestão Municipal, na Categoria II - Gestão Eixo Saúde -, com a prática Regulação
em  Saúde,  concedido  pela  Associação  Mineira  de  Municípios  e  chancelado  pela
União Brasileira para a Qualidade (Requerimento nº 7.798/2014, do deputado Ulysses
Gomes);

de congratulações com a revista Mercado Comum pela conquista do Prêmio Bom
Exemplo 2014 na categoria Economia e Desenvolvimento de Minas (Requerimento nº
7.816/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Santa  Rita  do  Sapucaí  pelo  121º
aniversário  desse  município  (Requerimento  nº  7.832/2014,  do  deputado  Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Barroso pela conquista do Prêmio
Nacional de Educação Fiscal Edição 2013 com o projeto Impostos, Transparência,
Participação  e  Prosperidade  (Requerimento  nº  7.833/2014,  do  deputado  Dalmo
Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  Rádio  Paraisópolis  pelos  60  anos  de  sua  fundação
(Requerimento nº 7.836/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com as Sras. Giomara Soares de Oliveira e Sílvia Helena de
Freitas  Mafuz  e  com  o  Sr.  Vicente  Ferreira  Guilherme,  delegados  da  Divisão
Especializada  de  Investigação  de  Fraudes/Delegacia  do  Consumidor,  pelo  bom
serviço prestado em defesa e proteção dos direitos do consumidor em parceria com o
Procon  Assembleia  (Requerimento  nº  7.964/2014,  da  Comissão  de  Defesa  do
Consumidor).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2014

ATAS
ATA DA 27ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/5/2014
Presidência do Deputado Dilzon Melo

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da Reunião - Composição
da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Deputado Alencar da Silveira Jr. - Palavras do Sr. Joel Lucas - Entrega de Placa -
Palavras do Sr.  José Moreira Sobrinho - Palavras do Sr.  Ivo Lopes -  Palavras do
Presidente - Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Luzia Ferreira - Sebastião Costa.

Abertura
O presidente (deputado Dilzon Melo) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião. Sob

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

Atas
- O deputado Sebastião Costa, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura das atas das

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

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Hospital Sofia Feldman pelos
30 anos de sua inauguração.

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

Sobrinho, presidente da Fundação de Assistência Integral à Saúde do Hospital Sofia
Feldman; Ivo Lopes, diretor técnico-administrativo do Hospital Sofia Feldman; e Joel
Lucas,  presidente  fundador  da  Associação Comunitária  de Amigos  e Usuários  do
Hospital  Sofia  Feldman;  as  Exmas.  Sras.  enfermeira  Vera  Cristina  Bonazzi,
responsável  técnica  de  enfermagem  do  Hospital  Sofia  Feldman  e  presidente  da
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Associação  Brasileira  de  Obstetrizes  e  Enfermeiros  Obstetras  -  Seccional  Minas
Gerais - Abenfo-MG; e Valma Leite da Cunha, promotora de justiça; e o Exmo. Sr.
deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-secretário desta Casa.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença do Exmo. Sr. Elson Alípio Júnior, secretário de

Administração Regional Municipal Norte; da Exma. Sra. Sônia Lansky, presidente da
Comissão Perinatal  da Secretaria  Municipal  de Saúde; do Exmo. Sr.  vereador Dr.
Nilton, da Câmara Municipal de Belo Horizonte; e da Exma. Sra. Ângela Vieira, 1ª-
secretária do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais.

Também registramos o recebimento de mensagens que nos foram enviadas pelos
Exmos.  Srs.  Marcio Lacerda, prefeito  de Belo Horizonte;  Aécio Neves,  senador;  e
Marcos Montes, deputado federal, em que lamentam não poderem estar presentes
nesta  reunião  em  razão  de  compromissos  anteriormente  agendados,  e  ainda
cumprimentam  o  Hospital  Sofia  Feldman  pelo  transcurso  dos  seus  30  anos  de
inauguração.

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

pelo tenor Edson de Oliveira.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Alencar da Silveira Jr.
Sr.  Presidente,  deputado  Dilzon  Melo;  José  Moreira  Sobrinho,  presidente  da

Fundação de Assistência Integral à Saúde do Hospital Sofia Feldman; Dr. Ivo Lopes;
Joel Lucas; promotora Valma Leite, que tive o prazer de conhecer agora, na Mesa -
quando relembrávamos do passado,  ela  disse:  “não mudou nada,  Alencar,  está a
mesma coisa”; senhoras e senhores, é muito bom estar aqui hoje e ter a oportunidade
de homenagear a família do Hospital Sofia Feldman. Tenho certeza absoluta de que,
se todas as pessoas que foram ajudadas pelo hospital, por aquele moço que está ali,
o Dr. Ivo, pelo José Sobrinho, nosso presidente, e pelos funcionários, viessem aqui,
esta Assembleia não teria lugar para todo mundo. E não só a Assembleia, mas a
Praça da Assembleia, o Bairro Santo Agostinho e boa parte de Belo Horizonte, porque
por ali já passaram várias pessoas, várias mães que não tinham para onde ir e iam
atrás do Dr. Ivo.
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Tenho  26  anos  de  vida  pública.  Comecei  como vereador  em  Belo  Horizonte  e
depois tive a oportunidade de ser deputado estadual. Tinha alguns votos de amigos
no Bairro Tupi, nunca tive uma base concentrada lá. Um belo dia, o Joel Lucas bateu
na minha porta e disse:  “você poderia ir  até aquele hospital  que se chama Sofia
Feldman para ver a situação que atravessamos”. Então a Nilcênia, minha chefe de
gabinete,  pegou-me um dia para que fôssemos nos encontrar  com o Joel  Lucas.
Naquele tempo a Assembleia tinha verba de subvenção social e tivemos condições
de ajudar muita gente. Falei isso para o presidente, deputado Dinis Pinheiro, e para a
Margareth.

Saí de Belo Horizonte e cheguei a esta Assembleia com 15.293 votos. Fui o último
do meu partido, e não tinha base no interior. Comecei a fazer um trabalho em Itabirito,
cidade de minha esposa. Hoje temos um grande projeto, que é o Projeto 2000, e
depois a verba de subvenção acabou. Por que estou falando isso? Porque o Joel me
procurou naquela época e me disse: “precisamos arrumar esse hospital”. Eu olhava
para o hospital e o achava feio. O Joel me disse: “estamos fazendo uma campanha,
precisamos colocar o revestimento da fachada, e você, como deputado, pode nos
ajudar”. Eu lhe respondi: “está bom; veja quanto é porque vamos fazer”. Indiquei o
hospital  para  usar  a  verba de  subvenção  que tínhamos.  Para  nossa surpresa,  o
hospital não podia receber verba pública. Houve muito sacrifício em tudo que foi feito
ali. O Dr. Ivo e todos que ali estavam sabiam disso. Eles não podiam receber verba
pública porque não havia a documentação necessária, e tudo foi aquela dificuldade.
Era  uma  ajuda  daqui,  outra  dali,  e  o  Joel  conseguiu  fazer  uma  associação,  a
Associação Comunitária de Amigos e Usuários do Hospital Sofia Feldman.

Nos  anais  da  Casa,  constam  as  verbas  que  destinamos  ao  hospital.  Lembro
perfeitamente que um dia fomos ver a obra da fachada, e o pessoal brigava com o Dr.
Ivo: “não podemos mexer nesse dinheiro, ele é para para fazer a reforma”. Ele dizia:
“precisamos comprar medicamentos, precisamos comprar isso aqui, e vamos usá-lo”.
E ele o usava. Era um rolo danado. A promotora me dizia: "continua a mesma coisa
lá, Alencar". O que acontece? Ele sabia da necessidade da verba e tinha o instinto de
quem  realmente  precisava  dela.  Faltavam,  naquela  hora,  os  governos  federal,
estadual e municipal, que não davam ajuda. A ajuda era das senhoras e dos senhores
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colaboradores. Todos sabem como foi isso. Depois da associação, aprendemos como
poderíamos  passar  o  recurso  para  lá.  Passamos  mais  recursos  para  o  hospital,
quando  foram  feitos  os  quartos,  para  ele  receber  o  título  de  Hospital  Amigo  da
Criança. Se o filho tinha um problema - descobri isso há 17 anos -, a mãe ficava com
ele.  Naquela  época,  o  Didi,  representante  da  Unicef,  deu  essa  homenagem  ao
hospital. Depois disso o hospital vem crescendo e crescendo.

Vejo hoje a família do Hospital Sofia Feldman. Percebemos que esse trabalho não
parou. Aquela sementinha que foi plantada, antes do Alencar da Silveira colocar a
primeira verba de subvenção ali, Dr. Ivo, só vem crescendo e crescendo. Eu disse
para o Joel: “a rua da direita da entrada do hospital não existia, era tudo asfalto”. Ele
me respondeu: "”Alencarzinho, se você for lá hoje, verá o que tem e o que não tem”.
Não tínhamos asfalto ali na frente, mas calçamento, porque naquele tempo era assim.
Todos pediam asfalto, quando a rua era de terra, e, quando ela era asfaltada, pediam
o quebra-molas, porque o carro passava correndo ali e atropelava os meninos. Tudo
isso aconteceu.

E  agora  vemos  esta  homenagem  desta  Casa,  que  é  uma homenagem  de  um
presidente,  como  o  deputado  Dinis  Pinheiro,  que,  acima  de  tudo,  tem  um
compromisso com o hospital. Acho que todos os deputados que gostam de ajudar
entidades  sérias,  que  realmente  trabalham  para  a  população,  deveriam  ter  esse
compromisso.

Estamos aqui para falar muito obrigado, porque quem não agradece não merece o
que recebeu. Muito obrigado ao Medeiros, ao Dr. Ivo e a toda a direção do hospital.
Em  nome da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  falamos  muito
obrigado  ao  Dr.  Ivo  e  a  toda  a  direção  do  hospital.  Em  nome  da  Assembleia
Legislativa  do  Estado de Minas  Gerais,  falamos  muito  obrigado,  Dr.  Ivo,  por  seu
afazer.  Muitos de nós tínhamos vontade, perdendo noite de sono, de saber  como
pagar, no dia seguinte, o medicamento e a alimentação. Quantas e quantas vezes os
senhores e as senhoras tiveram de passar por tal situação.

No final da minha fala, quebrando o protocolo, Sr. Presidente, quero chamar aqui o
Sr. Joel Lucas. Temos de chamá-lo. Creio que essa é uma oportunidade para que ele,
que melhor do que qualquer um de nós, deputados, vivenciou, viu e acompanhou
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essa luta toda, suba nesta tribuna e fale para a TV Assembleia, uma televisão que eu
criei há 18 anos para mostrar o que se faz aqui. Esta homenagem vem de cada um
dos senhores e das senhoras. Então, presidente, com sua licença, chamo aqui o Sr.
Joel Lucas. Creio que a palavra tem de ser sua, Joel, você, fundador da Associação,
que a iniciou há anos.

Eu  disse  aos  senhores  e  às  senhoras  que  na  Assembleia,  antigamente,  os
deputados  contavam  com  verba  de  subvenção.  Quem  usou  essa  verba  com
seriedade foi para a frente; quem não fez isso ficou para trás. Então, estamos aqui.
Estou no meu sétimo mandato, quinto como deputado agora. Cheguei a esta Casa
com 15.293 votos, não preocupado com voto, mas para trabalhar pelo bem-estar da
população. Naquela época a gente fazia e fazemos até hoje. Saí de último do PDT
para, depois de quatro anos, ter o maior crescimento que esta Casa já viu: de 15.293
para 42 mil votos. Na última eleição tivemos quase 70 mil votos. É aquele negócio:
estamos aqui,  como o presidente Diniz fala, como o deputado Dilzon Melo, nosso
presidente aqui hoje fala, para servir. Nós somos empregados dos senhores e das
senhoras. Usem o meu mandato, usem o mandato de cada deputado desta Casa.

Para  usar  um  pouquinho  do  meu  mandato  nesta  tribuna,  com  a  licença  do
presidente, quebrando o protocolo desta Casa, passo a palavra ao Sr. Joel Lucas.
Tenho  certeza  de  que,  como eu  e  como os  senhores,  ele  vai  saber  falar  muito
obrigado  Dr.  Ivo,  muito  obrigado,  Medeiros,  muito  obrigado  a  todos  aqueles  que
acreditam, acima de tudo, na seriedade e na força do trabalho de um homem. Para
cada um dos senhores e das senhoras,  com a sua equipe,  nós temos de tirar  o
chapéu. Muito obrigado. Com a palavra, Joel.

Palavras do Sr. Joel Lucas
Boa noite a todos. Confesso que fui pego de surpresa em dois momentos. Primeiro,

eu não esperava ocupar a Mesa junto a vocês. Segundo, eu também não esperava
poder fazer uso da palavra nesta tribuna.

Quero  aproveitar  este  momento  concedido  para  dizer  que  está  aqui  o  nosso
presidente atual, Jorge Nolasco, um dos fundadores da Associação de Usuários do
Hospital,  em  1994.  Quero  agradecer,  de  forma  penhorada,  as  nossas  doulas
comunitárias, do nosso projeto voluntário. Fale quem quiser,  mas o projeto Doulas
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Comunitárias é fundado no Hospital Sofia Feldman. Ele passou a ser referência pelo
SUS, em nível nacional. Se existe a doula comunitária hoje no Sofia Feldman e no
Brasil, é porque a origem é o Sofia Feldman. Esse projeto é prova real de que o mais
importante em qualquer instituição, seja ela governamental, seja ela instituição social,
é haver, diretamente, o controle social. Eu acredito que, havendo o controle social,
não teremos tanta corrupção em todos os cantos, seja de governo, seja de qualquer
instituição. Porque assim o dinheiro será bem aplicado; porque o controle social, por
meio de uma fiscalização da própria comunidade, faz com isso aconteça, e lá fez.

Antes  de  passar  a  palavra,  quero  agradecer  ao  Ivo,  ao  Cap.  Sobrinho  e  ao
deputado Alencar da Silveira Jr. É tudo verdade isso. Eu me lembro de como era tão
difícil, em 1994, quando fundamos a associação, porque era preciso buscar doação,
pedir. E ainda mais porque, confesso, sou o pior cara para pedir. Tenho vergonha de
pedir.

Não sei o que aconteceu comigo porque naquele dia não tive vergonha nenhuma
de falar ao Alencar que ele tinha de ir lá para salvar o Sofia Feldman. Ele mandou
subvenções para lá por três anos consecutivos. Nós ajudamos a fazer a fachada do
hospital, ajudamos a pintar os corredores, ajudamos a desenhar a possibilidade de
uma cozinha comunitária, de um refeitório comunitário para as mães que ficavam com
as crianças internadas,  para que os voluntários  dos nossos  projetos  sociais  e as
doulas pudessem comer, almoçar  ou jantar junto com a comunidade médica e os
trabalhadores do Sofia. Aquilo foi essencial para alavancar tudo.

Quero  agradecer  penhoradamente,  antes  do  José  Sobrinho,  ao  Ivo.  Quando
fundamos a associação em 1994, o Ivo estava ilhado, sob pressão do sindicato dos
trabalhadores da saúde, que estavam há oito meses sem receber salário. Ele não
tinha  como  comprar  remédios  naquele  momento.  Então  a  associação  foi  muito
importante.  Por  isso  quero  agradecer  a  ele,  que  foi  fiscalizado  por  nós,  pela
comunidade  e  pelo  controle  social,  dirigindo-nos.  Ele  se  sentava  conosco  para
discutir. O hospital passou a ter uma administração tripartite, em que se sentavam a
comunidade, os usuários, a direção do hospital e representantes dos trabalhadores
do Sofia para verem a coisa acontecer. Naquele momento isso foi muito bom. E ele
agia  de  forma  tranquila.  Posso  revelar,  clara  e  objetivamente,  que  não  conheço
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ninguém  com  tal  capacidade  administrativa  que  atue  de  forma  participativa,
debatendo  ponto  a  ponto,  como o  Ivo.  E  a  participação  dele  foi  tranquila.  Havia
momentos em que o bicho pegava, mas foi muito boa essa relação da comunidade e
dos trabalhadores com a direção do hospital para fazer as coisas acontecerem.

Eu já trabalhei em muitos movimentos populares, como presidente de associação
comunitária,  de moradores, etc.  E o Cap. Sobrinho, naquele momento,  já não era
mais polícia, já estava reformado. Mas, em outra época, ele tinha me acompanhado,
mandado me prender.  E  participamos  juntos  de  alguns seminários  de  instituições
filantrópicas.  E  ele  me  falava:  “Amigão,  que  coisa.  Como o  mundo  dá  voltas,  já
mandei te prender e hoje estamos discutindo o mesmo interesse”. E é isso.

Quero finalizar para não tomar muito tempo. O Hospital Sofia Feldman é exemplo
de unidade de saúde, causa inveja em qualquer hospital grande deste Brasil. Por
quê? Lá existe uma gestão participativa. Sabemos que o dinheiro que entra lá vai ser
empregado em benefício do povo, não em benefício próprio, mas da população. Em
1994,  quando  chegamos  lá  -  o  Jorge  Nolasco  pode  atestar  isso  -,  nasciam  70
crianças por mês. Hoje nascem 800. É a maior maternidade do Brasil; é referência
nacional e causa inveja a qualquer um. A diferença de lá é que o hospital pensa nas
pessoas, no ser humano. Alguns hospitais riquíssimos pensam no dinheiro, mas lá
não, lá eles pensam nas pessoas.

Para concluir, Ivo, quero dizer a você que jamais vou me esquecer desta noite. Fui
pego de surpresa, por volta de 2 horas da tarde, quando recebi uma ligação dizendo
que gostariam que eu estivesse presente a esta homenagem. Depois, ao chegar aqui,
sem que eu esperasse também, estou aqui falando.

Quero dizer a vocês que estou muito mais feliz do que qualquer um de vocês possa
imaginar.  Nem  comentei  alguns  fatos,  como,  por  exemplo,  estar  às  3  horas  da
madrugada no Ceasa, numa fila de doação de alimentos, numa Brasília velha, para
pegar 15 caixas de verdura para sustentar o Sofia. Eu me lembro também de alguém
falar: “Joel, vi você entrando naquela Brasília amarela velha”. E estava na moda na
época aquela música dos Mamonas Assassinas, e minha Brasília era amarela. “Eu vi
você entrando num motel aquele dia.” Ninguém sabia também que eu estava indo
buscar roupa para doação. Às vezes, quando os diretores da associação ou outros
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vinham nos visitar, viam as camas das enfermarias com lençol contendo propaganda
do motel X ou Y. Aqueles que não estavam muito decentes eram excluídos.

Isso é o Sofia,  um hospital de periferia  que pensa e cuida das pessoas. Quero
parabenizar  todos  vocês,  diretores,  trabalhadores  do  hospital.  Quero  agradecer  a
todos  vocês,  diretores  da  associação.  Vejo  ali  a  Lúcia,  que  me ajudou  tanto  no
Consep e hoje auxilia na CAO. É o trabalho voluntário que inspira essa vontade de
ajudar.  Estou  vendo  também  as  nossas  doulas,  como  a  Nazaré,  que  é  doula
comunitária iniciante. Quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Estou feliz e
realizado, posso dizer. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o deputado Dilzon Melo, representando o presidente da

Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega  ao  presidente  da
Fundação  de  Assistência  Integral  à  Saúde  do  Hospital  Sofia  Feldman,  Sr.  José
Moreira Sobrinho, de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes
dizeres: (- Lê:) “O fato de ser a maior maternidade do Brasil em número de partos
realizados  já  seria  motivo  de  sobra  para  reverenciarmos  a  Maternidade  Sofia
Feldman. Mas a instituição desenvolve um trabalho ainda mais  amplo.  Atendendo
exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde - SUS -, tornou-se referência nacional e
internacional em programas de assistência humanizada a mães e bebês durante a
gravidez, o parto e o pós-parto. Além de apoiar gestantes carentes e suas famílias, a
maternidade também incentiva o aleitamento materno, o que lhe rendeu o título de
Hospital Amigo da Criança, concedido pela Organização Mundial de Saúde e pelo
Fundo das Nações Unidas para a Infância - Unicef. A Assembleia Legislativa de Minas
Gerais reconhece a relevância da Maternidade Sofia Feldman para o Estado e o País
e rende a ela justa homenagem pelos 30 anos de sua fundação”.

O presidente - Pela identidade que o deputado Alencar tem com o Sofia Feldman, é
justo que ele participe, até como patrono, da entrega da placa que homenageia um
trabalho comunitário dessa monta. Está convidado a participar conosco também para
que ele fique cada vez mais motivado e incentivado a ajudar o Sofia Feldman. Vamos
entregar juntos essa placa, a que você também faz jus.

- Procede-se à entrega da placa.
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Palavras do Sr. José Moreira Sobrinho
Começo a  minha fala  pedindo desculpas porque não tenho afinidade nem com

microfone nem com teclado. Quando vou ao banco, levo minha mulher para teclar
para mim porque entro em pânico.

Inicialmente,  gostaria  de  cumprimentar  os  integrantes da Mesa,  os  Exmos.  Srs.
deputado Dilzon Melo, 1º-secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais;  Ivo  de  Oliveira  Lopes,  diretor  técnico-administrativo  do  Hospital  Sofia
Feldman; Joel Lucas, presidente fundador da Associação Comunitária de Amigos e
Usuários do Hospital Sofia Feldman; enfermeira Vera Cristina, responsável técnica de
enfermagem do Hospital Sofia Feldman e presidente da Abenfo, seccional de Minas
Gerais;  Valma Leite da Cunha,  promotora de justiça, pela qual  temos um carinho
muito grande, porque é ela que nos orienta em tudo o que fazemos naquele hospital;
e  deputado Alencar da Silveira Jr.,  3º-secretário desta Casa, pelo qual nutrimos o
mesmo carinho, já que ele nos acompanha na nossa caminhada há muito tempo.

Gostaria de dividir a minha fala em dois momentos. Vou contar um pouquinho da
história do hospital e desde já peço ao Ivo que forneça os dados técnicos do hospital
porque só ele sabe falar sobre isso. A história do hospital é oriunda do que chamo de
eclipse, isto é, do encontro de três pessoas que deram início a tudo o que foi feito ali.
Essas três pessoas tinham ideias diferentes. O primeiro era católico, o Sr. José de
Souza, vicentino arraigado, que era extremamente da direita na época do governo
militar.  O outro  era judeu,  Dr.  Marx  Golgher,  o doador  do terreno no Bairro Tupi.
Quando  ele  fez  o  loteamento,  deixou  uma  quadra  reservada  para  que  fosse
construída nela uma obra social. O Sr. José de Souza, ao tomar conhecimento dessa
doação, entrou em contato com o Sr. Marx Golgher, que tinha como única exigência
prestigiar a sua avó, dando à obra social o nome dela, ou seja, Sofia Feldman. Os
vicentinos do Bairro São Bernardo, da distante periferia, acharam aquela ideia algo
muito  complexo.  Acharam  que  não  dariam  conta  de  construir  um  hospital  e  não
quiseram seguir em frente. Então o Sr. José, um homem corajoso, com apenas o 3º
ano de grupo, mas com uma capacidade de comunicação muito grande, resolveu
fazer isso sozinho, se os vicentinos lhe dessem autorização para usar o nome da
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Sociedade  de  São  Vicente.  Em  seguida,  uma  ata  foi  lavrada  dando  a  ele  toda
autonomia para sair em busca dos recursos.

Naquela  época,  a  minha  esposa  era  presidente  do  conselho  particular  da
Sociedade de São Vicente, no Bairro São Bernardo, e foi exatamente nesse momento
que ela entrou nisso. Ela escrevia até 200 cartas na sua máquina de escrever.

Se errasse uma letrinha, tinha de começar tudo de novo. As cartas eram dirigidas a
deputados, senadores, vereadores, e todos nos deram resposta favorável. Está aqui
o nosso deputado que falou sobre as subvenções que encaminhou ao hospital.

Quando o hospital começou a esboçar uma pequena obra, que seria o ambulatório,
o Sr. José conheceu o Ivo. Naquela época, o Ivo era, vamos dizer assim, considerado
comunista. Para a época do governo militar, ele era um subversivo. Ele tinha ideias
fascinantes. O Sr. José, então, uniu-se ao Ivo, que trouxe mais dois companheiros. E
começou  o  atendimento  no  Hospital  Sofia  Feldman.  Aquela  obra  nasceu  com
donativos de várias pessoas, com azulejos de várias cores em uma só parede, aquilo
foi o início do hospital.

Hoje,  estamos  completando  30  anos  de existência,  e  o  hospital  ultrapassou  as
barreiras do oceano. Recebemos visitas da África, porque fizemos uma parceria com
a Jica,  que  é  uma agência  de  cooperação  internacional  japonesa.  A Jica  traz  o
pessoal do Camboja, de Madagascar para pegar o know-how do hospital, para saber
como trabalhar o parto de maneira humanizada.

O Ivo implantou a ideia da humanização para que determinadas demandas que
surgem no hospital, fossem atendidas. Só mesmo pessoas com o espírito do Ivo para
trabalhar assim. Falo com ele que o homem da caridade sou eu, pois faço parte da
Sociedade São Vicente, mas ele é que tem realmente o espírito de caridade. Ele não
observa se há dinheiro para fazer  ou não e faz a obra. Várias vezes, recebemos
puxões de orelha do secretário de Saúde que nos diz: “Vocês estão criando serviços
ali sem escora orçamentária”.

O Ivo criou uma casa para atender a mulheres que vinham de Corinto, Curvelo, mas
quando chegavam ao hospital, não estava na hora do parto e tinham de voltar para
sua  cidade.  O  Ivo  teve  a  ideia  de  criar  uma casa onde a  mulher  ficava fora  do
hospital, como se fosse uma pensão, com todo conforto. Ela não estava internada e
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ficava durante o tempo necessário. Mantemos essa casa até hoje e, por muito tempo,
sem nenhum recurso.

Quero passar  a palavra para o Ivo mostrar a vocês o trabalho dele.  Solicito  ao
presidente da Mesa que me conceda essa honra. Passarei a palavra para o Ivo falar
um pouco das conquistas do hospital.

Antes de ele falar, gostaria de mencionar uma lista de conquistas do Hospital Sofia
Feldman: em 1995, título de Hospital Amigo da Criança, do Ministério da Saúde e
Unicef; a Promotoria da Justiça também nos concedeu um prêmio em 1997; Prêmio
Cidadania, em 1998, uma Placa de Ouro; a revista  Crescer, em 1998, classificou a
nossa maternidade entre as melhores do País e, hoje, somos a melhor do País; do
Ministério  da Saúde,  recebemos o Prêmio Galba de Araújo;  da Fundação Abrinq,
fomos  finalistas  do Prêmio  Criança;  da Secretaria  de  Estado de Saúde de Minas
Gerais,  recebemos a Medalha do Mérito da Saúde; da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, em 2005, Honra ao Mérito; certificação das iniciativas Doula Comunitária e
Programa  de  Internação  Domiciliar  Neonatal  no  Banco  de  Tecnologias  Sociais
Efetivas, da parceria Unesco, Petrobras e Fundação Banco do Brasil, em novembro
de 2005; Concurso Nacional de Boas Práticas em Maternidade Segura, prêmio que
recebemos,  em Brasília,  da Organização Pan-Americana da Saúde - Opas -, pela
Casa  da  Gestante  Zilda  Arns,  de  acompanhamento  das  mulheres  grávidas;  e  o
Concurso de Boas Práticas em Maternidade Segura, da Opas. Conseguimos tudo
isso nesses 30 anos de trabalho.

Somos  a  maior  maternidade  de  neonatologia  do  Brasil,  em  número  de
atendimentos. Lá nasce por ano o equivalente à população de um município de 10 mil
habitantes. Realizamos visitas a Madagascar e ao Camboja. Recebemos anualmente
profissionais de saúde e gestores da África, da América Latina e do Caribe. Somos
referência para o Ministério da Saúde no que diz respeito à capacitação das equipes
para o novo modelo de assistência proposto pelo programa Rede Cegonha. Nossos
profissionais são consultores da Rede Cegonha e visitam as maternidades brasileiras
pactuadas com o Ministério da Saúde.

Nesses 30 anos, esse foi o nosso ganho. Agradeço penhoradamente a esta Casa
por nos ter prestado essa homenagem, que é o reconhecimento do povo mineiro pelo
nosso trabalho.
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Fiz um curso no Senai,  com 13 anos, quando um aluno perguntou ao instrutor:
“quanto devo cobrar pelo trabalho que aprendi aqui?”. O instrutor, carrancudo, disse:
“o Senai não ensina a ganhar, mas a trabalhar”. Lá também um instrutor me disse que
a primeira recompensa que a pessoa recebe é o trabalho cumprido. Hoje, portanto,
estamos aqui recebendo recompensas.

Vou passar a palavra ao Ivo, que vai falar um pouco sobre o hospital.
Palavras do Sr. Ivo de Oliveira Lopes

Boa noite. Gostaria de agradecer ao presidente da Casa, que nos permitiu receber
esta homenagem. O Silveira ficou contando os meus podres perto da Dra. Valma.
Disse a ele que não poderia dizer aquilo,  senão ela ficaria na minha cola. Quero
agradecer ainda aos outros deputados que contribuíram conosco e aos vereadores. O
Dr. Nílton está aqui, bem como o Elson.

Quero dizer que o Sofia chegou onde está, é o que é, pela cooperação de muitas
pessoas, a começar pelos empregados. O hospital ficou sem pagar aos trabalhadores
por seis ou oito meses, e ninguém parou de trabalhar, ninguém entrou em greve ou
suspendeu o atendimento por um dia sequer. Quero, portanto, agradecer a todos os
trabalhadores  atuais,  bem  como aos  que  passaram  por  lá,  porque  garantiram  a
filosofia de trabalho que há até hoje. O Joel Lucas teve conhecimento da época - não
é? E o sindicato pressionando. Antes disso, havia a comunidade. O Jorge está aqui
conosco. O prazer é nosso. Ele falou do projeto das doulas. A comunidade está 24
horas no hospital, por meio do Amiga da Família, do Plantonista Social e de todos os
outros projetos socializantes. O Sr. José e eu não poderíamos tirar a comunidade de
lá, que, graças a Deus, está presente até hoje e atuante.

Também  não  posso  deixar  de  agradecer  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  a
parceria.

A Sônia Lansky está aqui, grande parceira com a comissão perinatal do Sofia e do
País inteiro. Não podemos deixar de lembrar os projetos Viva Vida, Mães de Minas e
Pró-Hosp,  que têm nos  dado  muita  sustentação na melhoria  do  que temos.  E  o
Ministério da Saúde e o governo Dilma, por meio do projeto Cegonha, têm permitido a
nossa sobrevivência no cotidiano.

Não temos como falar só de uma pessoa, porque todos deram as mãos para um
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projeto - o Ivo sozinho não fazia nada -, a associação comunitária, os políticos que
construíram o SUS, a constituinte que garantiu o SUS, e nós,  trabalhadores,  que
damos essas sustentação. O Zé falou tudo o que tinha de falar. Ele pediu para eu
falar  que lá  já  nasceram mais  de 100 mil  crianças, que nascem cerca de  10 mil
crianças por mês, atendemos gestantes de risco habitual, gestantes de alto risco.

Mas isso tudo não se faz sozinho, não se constrói nem se sustenta uma instituição
baseada em uma pessoa, mas sustentada em todos. Tenho de agradecer demais a
cada  um  dos  trabalhadores,  aqueles  que  estão  lá  hoje,  os  que  saíram  -  todos
ajudaram  a  construir  o  que  temos.  E  não  poderia  deixar  de  estender  meu
agradecimento  aos  deputados,  ao  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  que  ficou
contando a história,  remoendo as coisas. Ele me fazia a doação, e eu pagava os
trabalhadores, comprava os medicamentos. No outro ano estava o Joel me ajudando
a pedir dinheiro para ele outra vez. Para ele e o Aécio, que era deputado, no São
Bernardo. Eu falei ao Aécio na época que o maior presente que ele me havia dado
tinha sido o Joel. Nós dois brigávamos demais, agora estamos mais em paz. O Zé,
junto com Pe.  Pigi,  prendia o Joel,  porque estava invadindo o trem. Era mais ou
menos isso.

A única coisa que quero lembrar a todos é que não se constrói nada sozinho, os
seres humanos precisam dar as mãos, mesmo que haja diversidade de pensamento.
Precisamos do apoio de todos. A irmã que está ali é minha conselheira de tantos
anos,  sempre  nos  apoiando;  a  Majove,  diretora  do  grupo,  que  era  brava,  hoje
aposentada; e todo mundo. O Conselho de Enfermagem está aqui representado, e a
UFMG,  que  foi  a  grande  parceira  desde  o  primeiro  momento.  O  controle  social
avançou por meio dos conselhos de saúde. Na época o Joel tinha arranjado conselho
de saúde, mas por causa do Vaguinho virou associação.

Enfim, obrigado a todos vocês. Obrigado, em especial, às mais de 100 mil mulheres
que confiaram no nosso trabalho, que confiam naquilo que têm, que nos questionam
24 horas por dia, mas dão o suporte e o apoio àquela instituição. Aqui há muitos
homens, mas agradeço em especial às mulheres usuárias. Hoje, Joel, não são 800
partos, mas 980 partos em média. Há mês em que são mais de mil, há mês que são
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900. Quero agradecer a todas as mulheres presentes, avós, filhas, netas esse apoio
que nos deram até hoje. Muito obrigado.

Palavras do Presidente
Boa noite a todas as senhoras e aos senhores presentes. É uma alegria para a

Assembleia  prestar  esta  homenagem  ao Hospital  Sofia  Feldman pelos  relevantes
serviços prestados à nossa comunidade. Faço uma saudação especial ao Sr. José
Moreira  Sobrinho,  presidente  da  Fundação  Integral  à  Saúde.  Parece  que,  pelos
aplausos que recebeu,  o nosso amigo Ivo Lopes,  diretor  técnico-administrativo do
hospital, é bastante carismático. Cumprimento ainda o Sr. Joel, presidente fundador
da Associação Comunitária de Amigos e Usuários do Hospital Sofia Feldman; a Sra.
Valma Leite da Cunha, promotora de justiça e curadora das fundações; Vera Cristina
Bonazzi, responsável técnica de enfermagem do Hospital Sofia Feldman e presidente
da Abenfo;  e ao meu colega deputado Alencar da Silveira Jr.,  3º-secretário  desta
Casa. Eu não sabia que ele tinha tanta afinidade com o hospital. Quando entrou aqui,
adotou  o  slogan  “Esse  dá  resultado”.  Ele  dá  resultado  para  as  entidades  que  o
procuram. Sou testemunha viva do trabalho que ele faz com menores infratores e
com  entidades  que  assistem  os  mais  idosos.  Elas  sempre  recorrem  ao  Alencar
porque ele tem sensibilidade, foi  vereador em Belo Horizonte, conhece de perto o
trabalho de cada uma e pode ajudá-las. Quando ele se refere ao Sofia Feldman, o faz
com o coração transbordante.

Tudo o  que  nasce  da  dificuldade  e  do  sacrifício  tem  um  valor  extraordinário  e
diferente daquilo que nasce da opulência. Ouvimos que o Sofia Feldman nasceu do
sacrifício, da boa vontade de alguns e de muita penúria e fartura, como dizem no meu
interior,  porque  “fartava”  tudo.  Quando  isso  ocorre,  as  coisas  têm  um  valor
diferenciado. O Alencar faz muito bem ao tecer essas referências, porque isso enche
o seu coração de alegria e lhe dá a satisfação de dever cumprido.

Nós, brasileiros, sonhamos com o momento em que todos os cidadãos terão pleno
acesso  aos  sistemas  de  saúde.  Infelizmente,  a  carência  de  leitos,  profissionais,
remédios  e  equipamentos,  frequentemente  noticiada  pela  imprensa,  mostra  que
estamos ainda distantes da concretização desses sonhos. A despeito de todos esses
problemas, devemos nos lembrar de que muito tem sido feito para aprimorar a saúde
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pública nas últimas décadas. O nosso Sistema Único de Saúde, criado para garantir
acesso integral,  universal e gratuito para toda a população, é um dos maiores do
mundo.

Muitas  são  as  pessoas  e  instituições  que  têm  se  empenhado  para  que  todos
recebam tratamento imediato, adequado e efetivo, além de atendimento humanizado,
acolhedor e livre de qualquer discriminação, pautado pelo respeito e pela confiança
nos sistemas de saúde. O Hospital Sofia Feldman é uma dessas entidades. Trata-se
da maior maternidade do Brasil, que já superou a marca de 100 mil partos realizados.
Apenas em 2013, o Sofia, como é carinhosamente conhecido, assistiu mais de 10 mil
mulheres  no  nascimento  de  seus  filhos.  E,  apesar  do  grande  volume  de
atendimentos,  pode  orgulhar-se  de  ter  zerado  a  taxa  de  mortalidade  materna  e
neonatal.

No entanto esses números não revelam o principal diferencial dessa maternidade, o
respeito, o cuidado e o carinho com que recebe e trata os usuários de seus serviços.

Partindo do princípio de que o trabalho de parto não é uma doença, mas um evento
fisiológico natural, os profissionais da instituição consideram a mulher e o bebê os
protagonistas do processo, procurando evitar  ao máximo procedimentos invasivos,
dolorosos e violentos.  Tal  abordagem é possível  porque o Sofia  não centraliza  o
atendimento  no  médico  obstetra,  dando  espaço  à  atuação  de  uma  equipe
interdisciplinar,  composta  por  enfermeiros,  psicólogos  e  terapeutas  ocupacionais.
Além disso, pauta suas atividades na medicina baseada em evidências. Isso significa
que suas práticas são definidas com base nos conhecimentos científicos mais atuais,
e não na opinião e na tradição. Norteada por essa filosofia, a maternidade conseguiu
alcançar uma taxa de cerca de 75% nascimentos por parto normal, aproximando-se
do percentual recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que preconiza uma
incidência de cesarianas não superior  a 15%. Trata-se de uma verdadeira proeza,
uma vez que o Brasil é, infelizmente, o país com a maior proporção de nascimentos
cirúrgicos no mundo, a maioria deles realizado sem necessidade.

Ao privilegiar o parto normal, o Sofia contribui para diminuir o risco de infecção e
hemorragia para a parturiente, reduzindo também a chance de o bebê apresentar
problemas respiratórios ou outras enfermidades que acarretem sua internação. Além
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de adotar procedimentos e tecnologias  adequadas, o hospital  prioriza as relações
humanas e deve muito de seu sucesso à simplicidade. Esses diferenciais têm levado
um  número  crescente  de  gestantes  de  maior  poder  aquisitivo,  muitas  delas
detentoras de planos de saúde, a recorrerem ao Sofia, que destina todos os seus
leitos ao atendimento pelo SUS e tem a maioria de suas pacientes encaminhadas
pelos postos de saúde.

A excelência do atendimento prestado pelo hospital tem-lhe rendido tantos prêmios
que não é possível citar todos neste momento. Basta dizer que a Casa da Gestante
Zilda Arns foi declarada a melhor iniciativa institucional para redução da mortalidade
materna, no concurso nacional de boas práticas em maternidade segura, realizado
pela Organização Pan-Americana de Saúde e pelo Ministério da Saúde.

Apesar  de  todos  esses  méritos,  reconhecidos  nacional  e  internacionalmente,  o
modelo  adotado pelo  hospital  ainda é visto  com desconfiança e  chega mesmo a
encontrar oposição de vários setores. A luta incansável de sua equipe para mostrar
que tal modelo é aplicável à realidade brasileira tem sido fortalecida pelo apoio da
comunidade do Bairro Tupi, que participa ativamente da gestão do Sofia desde a sua
fundação, nos anos 1970.

Por  sua  coragem  em  adotar  práticas  de  vanguarda,  parabenizo  todos  que  ali
trabalham.  Cumprimento,  em  especial,  o  presidente  da  Fundação  de  Assistência
Integral  à  Saúde  do  Hospital  Sofia  Feldman,  José  Moreira  Sobrinho,  e  o  diretor
técnico  do  Hospital  Sofia  Feldman,  Dr.  Ivo  Lopes.  São  instituições  como  essas,
fundadas no mais profundo respeito pela vida humana, que renovam a nossa crença
na viabilidade de um Brasil mais saudável, mais digno e mais igualitário!

Posso afirmar que, com todo o apoio que têm recebido, como o do INSS, que não
paga lá essas coisas para manter o hospital, nenhuma dessas entidades consegue
imprimir  no  Hospital  Sofia  Feldman  o  que  vocês  fazem,  ou  seja,  o  carinho,  o
acolhimento e o respeito às parturientes. Isso não se transfere por uma determinação
nem dinheiro, mas por amor, por sentimento, por compreender que essa é a fase
mais importante que a mulher tem na sua vida.

Ao  chegar  o  parto,  ela  nos  parece  uma  mulher  forte,  porque  está  cheia  de
expectativa  por  ter  carregado  no  ventre,  durante  nove  meses,  uma criança.  É  o
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momento mais frágil que uma mãe pode encontrar na vida, porque ela não pensa em
si, ela pensa no outro. É um momento de fragilidade, e, se não houver o acolhimento
e o reconhecimento dos profissionais que trabalham, certamente, sua vida e a vida do
seu  recém-nato  seriam  diferentes.  Por  isso  parabenizo  cada  um  de  vocês  pelo
trabalho que desenvolvem lá, que não há dinheiro que pague.

Diante de tantas menções que foram feitas, daqueles que constituíram as entidades
e as associações, percebo que é preciso ser um pouco louco para fazer as coisas.
Certamente,  para  construir  o  Sofia  houve muitos  loucos,  que sonharam em fazer
daquilo uma referência, mas o Brasil também é feito de loucos, porque é por meio das
loucuras que realizamos sonhos. Se não houvesse loucura de alguns e doiduras de
outros,  que  teimam  em  continuar  com  o  trabalho,  não  estaríamos  aqui
homenageando o Sofia Feldman.

Quem trabalha com associação, com fundação, via de regra, é como um presidente
de clube, como um presidente de alguma entidade: são 1, 2 ou 3, para carregar o
caixão, 100 para sentar em cima e 500 para aborrecer os que trabalham. Mas no
Sofia Feldman é diferente. Vemos que todos dão as mãos para o mesmo propósito;
aí, o caixão se torna leve, porque sabem que têm uma missão a cumprir. É por isso
que têm a força necessária para continuar esse trabalho, que, muitas vezes, não é
reconhecido e,  certamente,  muito mal pago, mas há sempre um ser superior  que
move as pessoas pelo sonho.

E não há nada que faça um pai e uma mãe sonharem com tanta gratidão - com os
choros de muitos, com os sofrimento de muitos - como o nascimento de uma nova
vida; quando geramos, fruto de amor, mais uma vida para melhorar o mundo em que
vivemos.

Por isso, meus amigos do Sofia Feldman, em meu nome, em nome do presidente
Dinis  Pinheiro,  em  nome  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  nome  de  77
deputados que compõem esta Casa, parabenizo-os pelo trabalho. Que Deus lhes dê
a perseverança necessária,  porque,  quando fazemos o bem, às vezes,  muito mal
remunerados, existem muitas pessoas que nos invejam e querem derrubar o trabalho,
mas a força espiritual é muito maior.  Espero que Deus continue lhes abençoando
para que sejam movidos por esse sentimento, como é o sentimento da Assembleia
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Legislativa.  Sejam muito abençoados.  Que Deus proteja  cada um de vocês.  Esta
Casa  rende  a  homenagem  mais  do  que  merecida  ao  Sofia  Feldman.  Que  Deus
abençoe todos vocês.

Apresentação Musical
O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  o  grupo  Prata  da  Casa,  que

apresentará as músicas Eu só peço a Deus, de León Gieco, Amor de índio, de Beto
Guedes  e  Ronaldo  Bastos,  e  um  pot-pourri de  músicas  cantadas  por  Milton
Nascimento, entre elas,  Caçador de mim,  de Sérgio Magrão e Luiz Carlos Sá;  Fé
cega,  faca amolada,  de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos;  e  Maria,  Maria, de
Milton Nascimento e Fernando Brant.

- Procede-se à apresentação musical.
O presidente - Parabéns ao conjunto, parabéns aos músicos, parabéns às cantoras,

que terminaram por enfeitar mais a noite. Parabéns a todos que fazem a grandeza do
Sofia Feldman.

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

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para a especial  de amanhã,  dia 23,  às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DO SR. SAMIR CARVALHO MOYSÉS

PARA O CARGO DE DIRETOR-GERAL DO IDENE, EM 14/5/2014
Às 14h25min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,

Gil Pereira e Duarte Bechir (substituindo o deputado Bonifácio Mourão, por indicação
da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental, o presidente ad hoc, deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e
informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão. A
presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  presidente  e  o  vice-
presidente.  Registram-se  as  candidaturas  dos  deputados  Arlen  Santiago,  para
presidente, e Gil Pereira, para vice-presidente, as quais, submetidas a votação, cada
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uma por sua vez, são aprovadas por unanimidade. O presidente ad hoc empossa o
presidente  eleito,  que,  em  seguida,  empossa  o  vice-presidente.  O  presidente,
deputado Arlen Santiago, avoca a si a relatoria da matéria. Cumprida a finalidade da
reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2014.
Arlen Santiago, presidente - Gil Pereira - Bonifácio Mourão.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/5/2014
Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados Almir Paraca e Célio Moreira (substituindo o deputado Cássio Soares, por
indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, a presidente, deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Célio Moreira,  dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta, a discutir e votar proposições da comissão e
ouvir os convidados. A presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
das  quais  designou  como relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:
Projeto de Lei nº 3.498/2012, no 1º turno (deputado Almir Paraca) e Projeto de Lei nº
4.651/2013, no 1º turno (deputado Cássio Soares). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado
o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.616/2012, na forma do
vencido  em  1º  turno.  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 7.724/2014. 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  9.962/2014,  da  deputada Liza  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à
Prefeitura  de  Araguari  pedido  de  providências  para  que  seja  ministrado curso  de
capacitação em língua brasileira de sinais - Libras - para os servidores que trabalham
com  atendimento  à  população,  conforme  demanda  apresentada  na  6ª  Reunião
Extraordinária desta comissão;

-  nº  9.963/2014,  da  deputada Liza  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à
Prefeitura  de  Araguari  pedido  de  providências  para  adequação  dos  banheiros
existentes nas praças do município às normas atinentes à acessibilidade de pessoas
com  deficiência  ou  mobilidade  reduzida,  conforme  demanda  apresentada  na  6ª
Reunião Extraordinária desta comissão;

-  nº  9.964/2014,  da  deputada Liza  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à
Prefeitura de Araguari pedido de providências para que seja verificada a possibilidade
de  disponibilizar  intérpretes  da  língua  brasileira  de  sinais  -  Libras  -  nos  serviços
municipais que envolvem atendimento ao público, especialmente nas áreas de saúde,
educação  e  assistência  social,  conforme  demanda  apresentada  na  6ª  Reunião
Extraordinária desta comissão;

- nº 9.965/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado pedido
de  providências  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Contagem  para  ampliar  as
opções de tratamentos sensoriais e comportamentais para crianças autistas, inclusive
com  a  disponibilização  de  psiquiatras  e  neurologistas,  conforme  demanda
apresentada  pelo  Grupo  de  Apoio  a  Pais  de  Autistas  -  Amais  -,  na  5ª  reunião
extraordinária desta comissão;

- nº 9.966/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado pedido
de providências à Prefeitura Municipal de Contagem com vistas a realizar um censo
para  identificar  o  número  de  pessoas  autistas  nesse  município,  bem  como  criar
centros de referência e políticas públicas na área de esportes para as pessoas com
deficiência, conforme demanda apresentada pelo Grupo de Apoio a Pais de Autistas -
Amais -, na 5ª Reunião Extraordinária desta comissão;

- nº 9.967/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado pedido
de providências à Secretaria Municipal de Educação de Contagem para atender as
demandas apresentadas pelo Grupo de Apoio a Pais de Autistas -  Amais -,  na 5ª
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Reunião  Extraordinária  desta  comissão,  a  saber:  investir  na  qualificação  dos
mediadores,  professores,  pedagogos  e  diretores  no  que  se  refere  à  educação
inclusiva e assegurar que os alunos com deficiência tenham acompanhamento de
profissional de apoio durante todo o ano letivo;

- nº 9.968/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado pedido
de  providências  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Contagem  para  verificar  a
possibilidade  de  disponibilizar  um  fisioterapeuta  para  a  Associação  Renascer  de
Contagem,  conforme  demanda  apresentada  na  5ª  Reunião  Extraordinária  desta
comissão;

- nº 9.969/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado pedido
de providências à Prefeitura Municipal de Araguari para adequar as instalações do
auditório  da  Policlínica  Dr.  Oabi  Gebrim,  inclusive  o  palco,  para  garantir  a
acessibilidade  das  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade  reduzida,  conforme
demanda apresentada na 6ª Reunião Extraordinária desta comissão;

- nº 9.970/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado pedido
de providências à Prefeitura Municipal de Araguari para verificar a possibilidade de
implantação de uma Central de Interpretação de Libras no município por meio de uma
parceria com o governo federal no âmbito do programa Viver sem Limite, conforme
demanda apresentada na 6ª Reunião Extraordinária desta comissão;

- nº 9.971/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita sejam ouvidas as pessoas
presentes nesta reunião;

- nº 9.972/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita sejam encaminhados à
Sra. Jaqueline Amador dos Santos exemplares em braile dos livros Como se Fazem
as Leis;  O Navio Negreiro e Vozes da África;  Guia Legal;  e a  Lei de Diretrizes e
Bases da Educação - LDB.

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Kátia
Ferraz Ferreira, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa
com  Deficiência;  e  os  Srs.  Marcos  Maracanã,  jornalista  da  TV  Record;  Camilo
Machado  de  Miranda  Porto,  advogado  e  professor  de  direito  constitucional  e  de
técnica legislativa da Faculdade Milton Campos; Franco Cristiano Alves, advogado;
João Vitor Rosa de Moura, adolescente trabalhador; Mário Elias Jorge, representante



1324
____________________________________________________________________________

da União Vespasianense do Deficiente Físico, que são convidados a tomar assento à
mesa. A presidência tece considerações iniciais e, logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2014.
Liza Prado, presidente - Elismar Prado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.216/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, esse projeto
ratifica regime especial de tributação concedido ao contribuinte mineiro do segmento
econômico  de  preparações  farmacêuticas,  reagentes  para  diagnóstico  in  vitro,
insumos para a indústria de medicamentos e equipamentos médicos, nos termos do
art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo em  17/5/2014,  vem  a  esta  Comissão  para
deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, combinada com
o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação
O regime especial de tributação em matéria do ICMS concedido ao contribuinte

mineiro  do  segmento  econômico  de  preparações  farmacêuticas,  reagentes  para
diagnóstico  in  vitro,  insumos  para  a  indústria  de  medicamentos  e  equipamentos
médicos  foi  comunicado  pelo  governador  do  Estado,  por  meio  da  Mensagem  nº
655/2014, publicada no Diário do Legislativo em 6/5/2014, que encaminhou exposição
de motivos, elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF. Tal exposição
justifica a adoção de medidas de proteção do setor contra benefícios fiscais relativos
ao ICMS irregularmente concedidos concedidos pelos Estados do Rio de Janeiro, de
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Rondônia,  do  Tocantins,  de  Pernambuco  e  de  Santa  Catarina  e  instituídos,
respectivamente, por Lei  nº 5.636, de 2010 e Decreto nº  42.649,  de 2010,  Lei nº
1.473, de 2005, Lei nº 1.201, de 2000, Lei nº 11.675, de1999 e Decreto nº 3.530, de
2010.  As  vantagens  proporcionadas  decorrem,  principalmente,  de  concessão  de
crédito presumido do imposto.

A exposição de motivos salienta, ainda, que a reação do governo estadual deve ser
rápida, a fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos para o Estado.
Justifica a concessão de regime especial de tributação - RET - para as empresas do
segmento  econômico  do  setor  de  preparações  farmacêuticas,  reagentes  para
diagnóstico  in  vitro,  insumos  para  a  indústria  de  medicamentos  e  equipamentos
médicos  que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua
competitividade  ou  impedidas  de  se  instalarem  em  Minas  Gerais  em  face  de
benefícios  concedidos  por  outros  estados,  bem  como  informa  que  já  foram
concedidos alguns regimes especiais, os quais instituem crédito presumido na venda
de produtos industrializados, conforme transcrito a seguir:

"I - de 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação de venda interna, quando o
conteúdo de importação for maior que 40% (quarenta por cento);

II - de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da operação de
venda interestadual, quando o conteúdo de importação do produto for maior que 40%
(quarenta por cento);

III - implicando recolhimento efetivo de ICMS de:
a) 1,0% (um inteiro por  cento) do valor  das operações de vendas dos produtos

industrializados, em operações internas e interestaduais, desde que o conteúdo de
importação seja menor ou igual a 40% (quarenta por cento);

b)  3,0%  (três  por  cento)  do  valor  das  vendas  dos  produtos  industrializados
destinadas a não contribuintes;

c)  0%  (zero  por  cento)  do  valor  das  vendas  dos  produtos  industrializados
destinadas a pessoas jurídicas não contribuintes".

O  art.  225  da Lei  nº  6.763,  de  1975,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção de
medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da
Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em
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lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º
desse artigo determina que o expediente com exposição de motivos para adoção de
medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa
pela SEF; o § 2º, que essa medida deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90
dias, por meio de resolução; o § 6º, que cabe à SEF o envio trimestral à Casa da
relação das  medidas  adotadas  e  dos contribuintes  sobre os  quais  elas  incidiram.
Relatório  do primeiro  trimestre de 2014 com a  relação trimestral  das medidas  de
proteção da economia, incluindo o regime especial concedido às empresas do setor,
enviado pela SEF a esta comissão, confirma o cumprimento desse dispositivo.

Consideramos necessária  a  concessão do regime especial  de tributação para o
restabelecimento  da  competitividade  do  segmento  econômico  de  preparações
farmacêuticas,  reagentes  para  diagnóstico  in  vitro,  insumos  para  a  indústria  de
medicamentos e equipamentos médicos no Estado.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 5.216/2014, em turno único,

na forma original.
Sala das Comissões, 26 de maio de 2014.
Romel Anízio, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2014

ATAS
ATA DA 28ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/5/2014
Presidência do Deputado Vanderlei Miranda

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição
da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Presidente - Entrega de Placas - Palavras da Sra. Maria Pedrinha de Almeida Silva -
Palavras da Sra. Ana Maria Prado - Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Antônio Carlos Arantes - Rogério Correia - Vanderlei Miranda.

Abertura
O presidente (deputado Vanderlei Miranda) - Às 20h8min, declaro aberta a reunião.

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

Ata
- O deputado Antônio Carlos Arantes, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata

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

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  a  Sociedade  Auxiliadora
Feminina - SAF - da Igreja Presbiteriana do Brasil pelos 130 anos de sua fundação.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Liliana Silveira, vice-

presidente  nacional  de  Sociedades  Auxiliadoras  Femininas  da  Região  Sudeste;  o
Revmo.  Sr.  Geraldo  Silveira,  2º-secretário  do  Supremo  Concílio  da  Igreja
Presbiteriana  do  Brasil;  as  Exmas.  Sras.  Ana  Maria  Prado,  presidente  da
Confederação Nacional de Sociedades Auxiliadoras Femininas; e Maria Pedrinha de
Almeida  Silva,  secretária  de  Missões  e  Evangelização  da  Confederação  Sinodal
Pampulha; e a Revma. Sra. pastora Fátima Miranda.
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Registro de Presença
O  locutor -  Registramos  a  presença  dos  Revmos.  Srs.  Osvaldo  Costa  Lage,

secretário executivo do Sínodo Oeste de Belo Horizonte; Fábio Henrique dos Santos,
tesoureiro  do  Sínodo  Oeste  de  Belo  Horizonte;  e  Edivaldo  Leandro  de  Oliveira,
secretário  sinodal  do  trabalho  feminino  do  Sínodo  Oeste  de  Belo  Horizonte;  das
Exmas. Sras. Sandra Maria Dietrich, representando a Sinodal Rio Doce; Maria Lúcia
Pereira da Silva, vice-presidente da Confederação Sinodal Belo Horizonte; Míriam da
Purificação Faria, presidente da Sinodal Oeste de Minas; Glaucimar Rickli, presidente
da Sinodal  Belo Horizonte; Ana Maria de Carvalho Arantes, presidente da Sinodal
Vale do Aço; Nelice de Oliveira Souza Lima, vice-presidente da Confederação Sinodal
Vale do Aço; Reny Rodrigues Costa, presidente da Confederação Sinodal Pampulha;
Eunice Tavares Colombo,  vice-presidente da Sinodal  do Leste de Minas;  Solange
Maria Eller de Oliveira, tesoureira da Sinodal Oeste de Belo Horizonte; Leni Pereira
da Silva, secretária de Evangelização e Missões; Syla Fernandes Alle, tesoureira da
Sinodal Pampulha; Maria Aparecida Martins Silveira, presidente da Sinodal Oeste de
Belo Horizonte; e Ângela Batista Câmara, secretária executiva sinodal Oeste de Belo
Horizonte;  do Sr.  Rodolfo Márcio  Alle,  secretário  da  Sinodal  Pampulha;  das Sras.
Cirlene Faria Alves Barbosa,  secretária  de  marketing da Sinodal  Oeste BH; Maria
Eulina dos Reis Silva, secretária executiva da Sinodal Vale do Aço; Rosângela Lopes
Lacerda, secretária de Causas da IPB Sinodal Pampulha; Selma Gonçalves da Silva,
secretária executiva da Sinodal Pampulha; e Dorcas Cunha de Oliveira, secretária
executiva da Sinodal Pampulha; do Revmo. Sr. José Silva, secretário executivo do
Sínodo Pampulha; e da Exma. Sra. Cleusa Maria Campos, vice-presidente da Sinodal
Pampulha.

Registramos também o recebimento de mensagens que nos foram enviadas pelos
Exmos. Srs. senador Aécio Neves e deputado federal Marcos Montes e pela Exma.
Sra. Andréa Abritta Garzon, defensora pública-geral do Estado de Minas Gerais, por
meio das quais S. Exas. lamentam não poderem se fazer presentes em razão de
compromissos agendados previamente, cumprimentam a sociedade pelo transcurso
de seus 130 anos de fundação e, naturalmente, o deputado Vanderlei Miranda, pela
iniciativa da homenagem.
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Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O  locutor  -  Com  a  palavra,  para  o  seu  pronunciamento,  o  deputado  Vanderlei

Miranda, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.
Palavras do Presidente

Quero saudar todas as senhoras e todos os senhores,  meus queridos irmãos e
irmãs, todos que, de casa, acompanham, por meio da nossa TV Assembleia, esta
transmissão ao vivo. Creio que, neste momento, estamos chegando a mais de 300
cidades pelo interior do nosso querido Estado de Minas Gerais. Saúdo, com muito
carinho,  a  Sra.  Ana  Maria  Prado,  presidente  da  Confederação  Nacional  de
Sociedades Auxiliadoras Femininas - SAF -, a quem agradeço, de coração, o esforço
que fez para estar conosco nesta homenagem dos 130 anos da SAF. Muito obrigado,
Ana Maria. Saúdo também a Sra. Maria Pedrinha de Almeida Silva, secretária de
Missões e Evangelização da Confederação Sinodal Pampulha, a quem, quebrando o
protocolo,  carinhosamente  não  chamo de  Pedrinha,  mas  de  Rochinha,  porque  é
pedra no nome, mas rocha na função. Vocês a conhecem melhor do que eu. Não é
verdade? Quero saudar também a Sra. Liliane Silveira, vice-presidente nacional de
SAFs da Região Sudeste; o Rev. Geraldo Silveira, 2º-secretário do Supremo Concílio;
e a pastora Fátima Miranda, minha esposa, pessoa muito especial que compõe esta
Mesa comigo nesta noite e que conduziu à Mesa as nossas homenageadas da SAF
nos seus 130 anos.

Tive o privilégio de fazer esta mesma homenagem por ocasião dos 125 anos. Foi
um momento muito marcante, que ficou registrado na nossa memória de forma muito
gostosa, porque foi um tempo de confraternização em que tivemos aqui, não diferente
de  hoje,  representantes  de  várias  partes  da  nossa  cidade,  da  nossa  região
metropolitana e do nosso estado. Hoje, diferente daquela homenagem dos 125 anos,
uma representação nacional também que, com toda certeza, engrandece muito esta
homenagem  que  prestamos  à  Sociedade  Auxiliadora  Feminina  da  Igreja
Presbiteriana.

Há cinco anos a SAF foi homenageada nesta Casa, como disse, pelos seus 125
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anos de fundação. Hoje tenho novamente o privilégio, como autor do requerimento
que originou esta solenidade, de celebrar com todos vocês os 130 anos da nossa
querida Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana do Brasil.

O  brilhante  trabalho  exercido  por  essas  mulheres  representa  o  fundamento  da
nossa  fé  cristã,  o  amor  e  o  cuidado  para  com o  próximo.  Trabalho  esse  que  já
alcançou os quatro cantos do nosso país e já beneficiou milhares de pessoas, não só
com a doação de alimentos, roupas e outros, mas principalmente com o alimento
espiritual - a palavra de Deus. No quadriênio 2010-2014, a SAF conseguiu arrecadar
mais  de  R$15.900.000,00  de  doações  em  espécie,  além  de  R$8.100.000,00  em
ofertas missionárias e aproximadamente 10.500 peças de roupas, ou melhor, se não
estou  equivocado,  10.500.000,  4.800.000kg  de  alimentos  e  outras  1.700.000
doações.  O  número  é  tão  expressivo  e  exponencial  que  quase  nos  confunde.  É
realmente um número que nos surpreende.

Esses  dados  demonstram a  importância  e a  credibilidade dessa sociedade que
surgiu em Recife, no dia 11/11/1884, com o nome de Associação de Senhoras, com o
intuito  de  realizar  estudos  bíblicos  e  de  arrecadar  fundos  para  auxiliar  os
necessitados. Na ocasião, a primeira presidente foi a Sra. Carolina Smith. Ainda em
Recife, no dia 8/1/1885, surgia a segunda SAF, que recebeu o nome de Sociedade
Boa Esperança,  presidida  pela Sra.  Eulália  Dagama. Essa mesma SAF em 1908
recebeu  o  nome  de  sua  primeira  presidente  e  passou  a  chamar-se  Sociedade
Auxiliadora de Senhoras Eulália Dagama.

No início da década de 1920, a SAF passou a possuir departamentos, foi criada a
primeira federação e apareceram os círculos. Em 1928, o Rev. Jorge Goulart foi eleito
secretário-  geral.  Em  1932,  D.  Genoveva  Marchant  foi  eleita  secretária-geral
executiva, e em cada presbitério foi feita a nomeação de uma representante entre as
mulheres para se corresponder com ela. No ano de 1936, D. Blanche Gomes Lício foi
eleita a 1ª- secretária-geral e, em 1937, foi publicado o Primeiro Manual do Trabalho
Feminino. Já em 1938 Cecília Siqueira assumiu o cargo.

A SAF no ano de 1941 vivenciou uma nova conquista, a realização do primeiro
congresso nacional,  no qual  foi  decidido  que o Dia da Mulher  Presbiteriana seria
comemorado no segundo domingo de fevereiro, em homenagem ao aniversário de D.
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Cecília Siqueira. Na ocasião, o nome das organizações foi mudado de Sociedade de
Senhoras para Sociedade Auxiliadora Feminina - SAF.

Durante  o  segundo  congresso  nacional,  1954,  D.  Nady  Werner  assumiu  a
secretaria-geral, sucedendo D. Cecília Siqueira. Em 1955, por intermédio de D. Nady
Werner,  surgiu a  SAF em Revista,  que começou como um boletim informativo da
secretaria-geral, uma única folha de notícias, estudos bíblicos e orientações. A revista
foi aprimorada com os anos e hoje transformou-se na publicação oficial do trabalho
feminino da Igreja Presbiteriana.

No terceiro congresso nacional, realizado em 1958, D. Blanche Lício foi  eleita a
primeira presidente nacional. Durante o evento aconteceu também a nomeação das
diretoras  e  assessoras,  atualmente  secretárias  de  atividades.  Foi  nesse  mesmo
congresso que ocorreu a mudança do primeiro lema “Amar e Servir” para “Sê Tu uma
Benção”, que permanece até hoje.

Estatísticas mostram que atualmente no Brasil  existem 2.805 SAFs organizadas,
294 federações, 77 sinodais e um total de 55.565 sócias. A atuação da SAF não é
restrita ao Brasil; já transpôs barreiras e, por meio do trabalho missionário, chegou ao
Uruguai, a Angola, Moçambique e também à África do Sul.

Quero abrir  um parêntese para parabenizar,  em especial,  a  atual  presidente  da
Confederação Nacional das SAFs, Ana Maria Prado, pelo profícuo trabalho à frente
da Sociedade Auxiliadora Feminina no quadriênio 2010-2014. Sua atuação foi muito
elogiada e  espero  que,  nos  próximos quatro  anos,  ela  possa alcançar  resultados
superiores aos já alcançados. Saliento também a presença de D. Maria Pedrinha,
representando nesta noite as mulheres de Minas Gerais, que tem levado a palavra de
Deus aos necessitados e deixado um legado para as próximas gerações. Que a boa
mão do Senhor seja sobre a vida de cada uma de vocês, que abriram mão de tantas
outras coisas para lhe servir com esmero e dedicação. Que vocês continuem sendo
verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé
e  vitoriosas  por  Cristo  Jesus.  Agradeço  a  todos  que  nos  honraram  com  suas
presenças.  Quero crer  que,  se Deus nos der  vida  e saúde,  aqui  estaremos  para
comemorar os 140 anos, os 150 anos e não sei quantos anos mais, até que Jesus
volte.
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Finalizo minhas palavras não mais usando o texto, mas o improviso, para dizer que
um  trabalho  que  resiste  ao  tempo  por  130  anos;  que  passou  por  duas  grandes
guerras e, no mundo natural, muito mais que duas guerras; que pode comemorar 130
anos,  nos  demonstra  algo  claro:  Deus  está  nesse negócio.  Se assim  não  fosse,
dificilmente estaríamos aqui  hoje comemorando esses 130 anos dessa importante
organização da Igreja Presbiteriana no Brasil.

Mais uma vez, quero agradecer a todas e a todos que reservaram esse tempo para
estar conosco nesta noite, orando para que Deus continue nos abençoando, dando-
nos força, saúde e sabedoria para continuarmos a cumprir o plano e o propósito que
ele tem para cada um de nós que, nesta terra,  tem o privilégio de servi-lo.  Muito
obrigado.

Entrega de Placas
O  locutor  -  Neste  momento,  o  deputado  Vanderlei  Miranda,  representando  o

deputado Dinis  Pinheiro,  presidente  da  Assembleia  Legislativa,  fará  a  entrega  às
Sras. Maria Pedrinha de Almeida Silva, secretária de Missões e Evangelização da
Confederação Sinodal Pampulha, e Ana Maria Prado, presidente da Confederação
Nacional de Sociedades Auxiliadoras Femininas, de placa alusiva a esta homenagem.
A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Desde os primórdios da Igreja
Presbiteriana  no  Brasil,  é  marcante  a  presença  da  mulher  no  auxílio  ao
estabelecimento da comunidade cristã. A prova do tempo é cabal: a importância dos
grupos de mulheres voltados à divulgação da fé se consolidou, formalizando-se em
sociedades  já  em  1884,  poucos  anos  após  a  chegada  do  primeiro  missionário
presbiteriano ao País.  A Sociedade Auxiliadora  Feminina  da Igreja  Presbiteriana -
SAF  -  demonstra  seu  grande  valor  ao  se  dedicar  à  nobre  função  de  prestar
assistência aos necessitados e às comunidades, exercendo importante papel perante
a  sociedade.  A  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  presta  homenagem  à
Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana do Brasil pelo transcurso do
aniversário de 130 anos de sua fundação”.

O presidente -  Convido a pastora Fátima Miranda,  minha esposa,  para que me
acompanhe na entrega das placas.

- Procede-se à entrega da placa.
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O locutor - Ato contínuo, o deputado Vanderlei Miranda, em reconhecimento aos
relevantes  serviços prestados pela  SAF,  fará  entrega de placa de sua inciativa  à
referida sociedade.

O presidente - Quebrando o protocolo mais uma vez, gostaria de ler os dizeres
contidos na placa que mandamos preparar com muito carinho: “Cento e trinta anos da
SAF  no  Brasil.  O  deputado  estadual  pastor  Vanderlei  Miranda  parabeniza  a
Sociedade Auxiliadora Feminina - SAF - por seus 130 anos de serviços relevantes
prestados  à  nossa  nação.  Perseverem  no  serviço  do  Mestre  como  verdadeiras
auxiliadoras: irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas
por Cristo Jesus”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras da Sra. Maria Pedrinha de Almeida Silva

Exmo. Sr. Deputado Vanderlei Miranda, autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem; Sra. Ana Maria Prado, presidente da Confederação Nacional de
SAFs; Sra. Liliana, vice-presidente nacional da SAF da Região Sudeste; Rev. Geraldo
Silveira,  2º-secretário  do  Supremo  Concílio;  pastora  Fátima  Miranda;  senhores,
senhoras, jovens, adolescentes e crianças, boa noite.

Deus  tem  estado  com  o  trabalho  feminino,  e  todos  os  anos  comemoramos  o
aniversário desse trabalho. Hoje, com muita alegria, o celebramos nesta Casa, que
manifesta  o  seu reconhecimento  pelo  trabalho  realizado pela  SAF,  que,  conosco,
também agradece a Deus por essa dádiva tão preciosa: 130 anos de existência.

Gostaria de compartilhar com vocês um tempo que marcou minha vida no início da
minha  caminhada  na  SAF.  Ainda  adolescente,  na  Congregação  Presbiteriana  do
Córrego do Timirim Assa-Peixe, hoje, cidade de Marilac, acompanhava minha mãe
nas reuniões da SAF. Como ela era relatora de departamento, porém analfabeta, eu
fazia  as  leituras  bíblicas  e  escrevia  o  relatório  para  ela.  Ela  tinha  uma  vida  de
testemunho e era extremamente zelosa. Com isso, senti-me motivada a ser sócia da
SAF e  não via a hora de completar  a idade,  o tempo certo,  para nela  ingressar.
Finalmente entrei e fiquei.

Agradeço a Deus por esse legado deixado por minha mãe. Também agradeço a
Deus pelo meu pai, que me deixou o legado de evangelização e de missões. Diz a
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palavra do Senhor: "Ensina a criança no caminho em que deve andar e, quando for
velha, não se desviará dele" - provérbio de Salomão. Agradeço à Mesa de honra,
especialmente ao deputado Vanderlei Miranda, o reconhecimento do meu trabalho na
SAF.

A palavra diz também: “A quem honra, honra”. Estou sendo homenageada e quero
dividir essa honra com algumas irmãs. São muitas, e não há espaço nem tempo para
registrar  todas  elas.  Lembramos  de  D.  Maria  Hilária  de  Souza,  que  se  encontra
presente,  que  foi  a  minha  primeira  presidente  de  SAF  e  com  quem  aprendi  a
trabalhar;  de  D.  Cenyr  Lourenço de Cunha,  que me ensinou a  ser  presidente  de
federação; de D. Maria Lúcia Pereira da Silva, com quem aprendi a ser presidente de
sinodal; de D. Elaine Vieira Alves, minha companheira na intercessão; e de muitas
outras que também me ajudaram nesse tempo. Juntas, oferecemos ao Senhor toda a
glória, todo o louvor e toda a honra que Lhe é devida.

Agradeço aos meus filhos que cresceram me acompanhando nas reuniões da SAF,
não esquecendo do meu marido,  in memorian, que sempre me apoiou. Um desafio
para as irmãs. Vale a pena ser sócia da SAF. Você é? Se você ainda não é, venha
para a SAF. Venha você também. Deus seja louvado.

Palavras da Sra. Ana Maria Prado
Boa noite a todos. Para nós é uma imensa alegria estarmos presentes neste ato de

homenagem. Inicialmente queremos agradecer a Deus, na pessoa do Senhor Jesus
Cristo, que nos concede essa graça, essa benção, essa honra de poder estar aqui
com os queridos irmãos e com todos desta Casa, neste dia memorável. Queremos
saudar, de uma forma especial, o Exmo. Sr. deputado Vanderlei Miranda, que foi o
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem riquíssima à SAF; Maria
Pedrinha de Almeida Silva, nossa querida irmã missionária desta região, uma mulher
exemplar  da  SAF;  Liliana  Silveira,  nossa  querida  vice-presidente  nacional  para  a
região  Sudeste;  Rev.  Geraldo  Silveira,  2º-secretário  do  Supremo Concílio;  e  Sra.
Fátima  Miranda.  Também  agradecemos  a  ela  a  gentileza  de  nos  acompanhar.
Queremos também saudar, de uma forma especial,  todas as queridas presidentes
sinodais  presentes,  as  presidentes  de  federações,  as  secretárias  presbiterais,  as
secretárias  sinodais,  conselheiros  de  SAF,  pastores  das  nossas  igrejas  e  nossas
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queridas irmãs da SAF. Costumamos dizer que as pessoas mais importantes da SAF
estão na base, são as sócias da SAF. Não existiria SAF sem as sócias. Não existiriam
as federações sem as SAFs.  Não existiriam as sinodais  sem as federações. Não
existiria a confederação das SAFs sem todas elas.

Então somos a  confederação nacional,  mas,  antes  de  tudo,  falar  depois  de  ter
ouvido  tantos  pronunciamentos  maravilhosos  fica  difícil,  porque  o  Rev.  Vanderlei
Miranda fez um relato belíssimo da história da SAF. Podemos reforçar que a SAF está
no coração de Deus.  Somos criadas para sermos auxiliadoras idôneas. Esse é o
papel da mulher. Um conjunto de auxiliadoras, uma sociedade de auxiliadoras é a
SAF.

A SAF foi criada para servir à igreja, não para ser servida; para servir com gratidão,
por gratidão, por tudo que Cristo fez em nossas vidas. Agradecemos muito ao Senhor
o  fato  de  na  nossa  igreja  existir  um  lugar  específico  para  que  a  mulher  possa
desenvolver seus talentos a serviço do Senhor.

Relembramos  as  mulheres  do  passado,  as  quais  o  Rev.  Vanderlei  recordou.
Podemos puxar pela memória e saber que a SAF não foi fundada em 11/11/1888. Ela
apenas se formalizou na nossa igreja, mas na intimidade, na dinâmica, no âmago, a
SAF existe há muito tempo. No Novo Testamento, há relatos belíssimos da vida das
mulheres no trabalho de Deus; o relato de Marta e Maria, que serviam a Jesus. Há
também a Trifena; a Trifosa; a Pérside;  a Maria, mãe de Rufo;  a Febe, chamada
protetora de muitos. Há outras trabalhadoras, como Priscila, grandes colaboradoras
no trabalho do senhor. As mulheres seguiam a Jesus, serviam-no com suas vidas.

Os  relatos  nos  mostram que as  mulheres  cristãs,  que  amam a Jesus  não  são
inócuas, mas trabalhadoras, colaboradoras, protetoras, frutíferas. Na nossa igreja não
pode  ser  diferente.  Em outras  igrejas,  as  mulheres  também trabalham, mas  hoje
estamos falando especialmente às mulheres da nossa igreja, no formato da nossa
igreja. Apesar de as mulheres terem solicitado para que fosse organizada a SAF -
naquele tempo, não tinha o nome de SAF, mas a mesma harmonia da SAF -, foram
os pastores, a igreja, o conselho que fizeram a SAF. É nosso papel conclamar as
mulheres da nossa igreja. Serviço na Igreja Presbiteriana é sinônimo de SAF; amor
na Igreja Presbiteriana é sinônimo de SAF; abnegação,  entrega, trabalho,  visita a
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hospitais, asilos e presídios femininos, evangelização, orar por missionários e pelos
filhos, bem como o projeto ANA é sinônimo de SAF.

Estamos neste dia muito felizes. Em nome de todas as mulheres que fazem a SAF
neste imenso País, agradecemos a Deus a vida do Rev. Vanderlei e de sua família e
de todos os que fazem nesta Casa a sensibilidade desta homenagem.

No Brasil há outras casas que prestam homenagens, mas o fazem com deputados
presbiterianos. O nosso deputado é um irmão muito querido da Igreja Batista, não é
presbiteriano. Esta homenagem é mais louvável ainda. Os nossos homenageiam o
que é deles, e ele reconhece nas mulheres da nossa igreja essa importância, a ponto
de estar aqui, utilizando-se deste tempo nesta Casa para homenagear a SAF.

Estamos diante de um novo quadriênio, e as mulheres da SAF trabalham focadas,
organizadas, para vivenciar um tempo dentro de uma só conjuntura, de uma só ideia,
de uma só alegria. Este é o tema do quadriênio que vivencia toda a Confederação
Nacional das SAFs: “Quão formosos são, sobre os montes, os pés do que anuncia as
boas-novas”. As mulheres são conclamadas a ajudar a igreja, a evangelizar, a auxiliar
os pastores no bom combate de Cristo, não esperando que o missionário ou o pastor
tenham  de  evangelizar.  Como  auxiliadoras,  que  possamos  evangelizar  no
cabeleireiro, no caminhar, na escola, no ônibus, no açougue, ao visitar alguém, no
nosso trabalho, na nossa rua, no nosso prédio, ao redor da igreja, ajudando no bom
combate de Cristo, fazendo o que a vida espera que façamos.

Que nossas queridas irmãs nos ajudem, continuem, para que, daqui a cinco anos,
possam fazer nova homenagem e também contabilizar os números. Como o nosso
querido  irmão  deputado  nos  desejou  um  quadriênio  ainda  maior,  para  tal
conclamamos  as  irmãs  para  orarem  muito,  para  que  o  Senhor  nos  abençoe.  E,
abençoando a SAF, estará abençoando a nossa igreja, para que ela cumpra aquilo
para o que foi colocada para fazer neste lugar - anunciar Jesus.

Glória para o Senhor, louvor para o Senhor e alegria para nós, por sermos SAF da
Igreja Presbiteriana do Brasil.

Apresentação Musical
O  locutor  -  Para  que  possamos  cobrir  de  êxito  e  de  brilho  o  nosso  encontro,

convidamos  os  presentes  para  ouvir  os  corais  das Igrejas  Presbiteriana Itatiaia  e
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Jardim das Oliveiras, que apresentarão, sob a direção dos regentes Rev. Marcelino
Ranuzzi e Vanderleia, as músicas, Jesus, alegria dos homens, de Johann Sebastian
Bach, e Grande é Jeová, de autor desconhecido.

- Procede-se à apresentação musical.
O presidente - Parabéns ao coral. Muito obrigado pela brilhante participação e por

ter aceitado o nosso convite para esta cerimônia. Antes do encerramento, peço ao
Rev. Geraldo Silveira que dirija a Deus uma oração de gratidão por esta reunião.

O Rev.  Geraldo Silveira  -  Fiquemos todos  de pé.  Santo e eterno Deus,  nós te
adoramos, ó Pai, porque reconhecemos, Senhor Deus, a grandeza, a majestade, a
soberania do  Senhor.  Te adoramos,  ó  Pai,  porque Tu és o  Deus da aliança,  e o
Senhor tem cumprido, Pai, a Tua aliança com Teu povo no decorrer dos anos. Nós te
adoramos, ó Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo Espírito Santo. O Deus que
vive em nós, o Deus que habita a igreja, o nosso Consolador. Nós te adoramos, ó Pai,
por  tudo  que  Tu  és.  Agora,  Senhor  Deus,  nós  nos  colocamos  também  na  Tua
presença,  Pai,  para  expressar,  Senhor  Deus,  a  gratidão  do  profundo  do  nosso
coração, por tudo o que o Senhor tem feito na igreja; por tudo o que o Senhor tem
feito por meio da igreja na sociedade; pelos homens e mulheres que o Senhor tem
levantado,  Senhor  Deus.  Que  não  tem  Se  calado,  mas  que  tem  proclamado  as
virtudes do Evangelho. Que tem lutado, Senhor Deus, para que Tua palavra chegue
ao coração do homem,  da  mulher,  daqueles  que precisam ouvir  uma palavra  de
consolo, de conforto, de esperança. Essa palavra, Senhor Deus, que tem o poder de
resgatar pessoas entregues ao império das trevas, ó Pai, trazendo-os para a luz, para
o  reino  do  Filho  do  Teu  amor,  Pai  querido.  Nós  Te agradecemos,  Senhor  Deus,
especialmente pela SAF da Igreja Presbiteriana do Brasil.

Essas  mulheres  valorosas,  auxiliadoras  idôneas,  mulheres  que  o  Senhor  tem
levantado no decorrer dos anos, que têm servido à sua igreja incansavelmente; que
têm sido um baluarte no trabalho da Igreja Presbiteriana, Pai, nós reconhecemos o
valor dessas mulheres, e nós pastores sabemos o quanto elas são importantes na
vida  da  igreja  e  no  nosso ministério.  Muitas  vezes,  nos  momentos  mais  difíceis,
podemos contar com o trabalho dessas mulheres valorosas. Obrigado, Senhor Deus,
continue abençoando as mulheres da Igreja Presbiteriana do Brasil, a SAF da nossa
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igreja, Pai querido. Muito obrigado pela vida do pastor Vanderlei, esse servo que o
senhor colocou nesta Casa e que tem proclamado as virtudes do evangelho. Que o
Senhor continue fortalecendo-lhe os braços e abençoando-lhe a vida. Colocamos a
sua vida diante do trono da graça do Senhor para que seja usada incansavelmente
para  que  haja  transformação  nesta  Casa  e  na  sociedade  de  modo  geral.  Muito
obrigado,  Pai,  por  tudo  o  que  permite  que  façamos  para  o  seu  reino.  Também
agradecemos  pelas  demais  igrejas  que  têm  somado  conosco  e  proclamado  as
virtudes do evangelho. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.

O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa
presença -  especialmente aos componentes desta Mesa, o nosso muito obrigado.
Lembramos que esta homenagem só foi possível porque outros pares desta Casa,
deputados e deputadas,  assinaram comigo o requerimento solicitando-a.  Assim,  a
minha gratidão a esses colegas deputados e deputadas. A minha gratidão também à
nossa  competente  assessoria,  que,  nesta  noite,  ajudou-nos  na  condução  dos
trabalhos;  ao  pessoal  da  imprensa  tanto  da  televisão  quanto  da  fotografia  e  ao
jornalismo de modo geral. Agradecemos também a todos os que se dispuseram - e
alguns  vieram  de  longe  -  a  comparecer  para  este  momento  de  comunhão  e  de
confraternização.  Agradecemos  aos  senhores  e  às  senhoras  que,  de  casa,
acompanharam esta homenagem prestada nesta Assembleia  Legislativa de Minas
Gerais, a Casa de todos vocês.

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 26,
às 15 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 29ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 26/5/2014

Presidência do Deputado Antônio Carlos Arantes
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa -  Registro de Presença -  Execução do Hino  Nacional  -  Palavras do Sr.
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Ronaldo Scucato  -  Exibição  de  Vídeo -  Entrega de  Placa -  Palavras  do  Sr.  Luiz
Gonzaga Viana Lage - Palavras do Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Antônio Carlos Arantes - Fred Costa - Tiago Ulisses.

Abertura
O presidente (deputado Antônio Carlos  Arantes) -  Às 15h1min, 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  Tiago  Ulisses,  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 Central das Cooperativas de
Economia e Crédito de Minas Gerais Ltda. - Sicoob Central Cecremge pelos 20 anos
de sua fundação.

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

Viana  Lage,  diretor-presidente  do  Sicoob  Central  Cecremge;  Ronaldo  Scucato,
presidente do Sistema Ocemg; Alfredo Alves de Oliveira Melo, diretor de Supervisão e
Controle do Sicoob Central Cecremge; Samuel Flam, diretor comercial e financeiro do
Sicoob Central Cecremge; Márcio Olívio Villefort Pereira, diretor administrativo e de
desenvolvimento  do  Sicoob  Central  Cecremge;  Cristiano  Félix  dos  Santos  Silva,
diretor-presidente da Cooperativa de Crédito dos Servidores dos Poderes Legislativos
do  Estado  de  Minas  Gerais  e  do  seu  Órgão  Auxiliar  Ltda.  -  Sicoob  Cofal,
representando as demais cooperativas; e vereador Professor Wendel, representando
a Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença nesta solenidade dos Srs. Domingos Sávio,

deputado federal; José Vicente da Silva, superintendente do Bancoob; João Carlos
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Leite, presidente do Sicoob em São Roque de Minas;  Ramiro Rodrigues de Ávila
Júnior, presidente do conselho de administração da cooperativa de Araguari; Pedro
Waldo Fernandes da Cunha, diretor financeiro da cooperativa da Prefeitura de Belo
Horizonte;  Osmando  Diniz  França,  diretor-presidente  da  cooperativa  de  Pará  de
Minas; Ronaldo Siqueira Santos, presidente da cooperativa de Patos de Minas; Darcy
da Silva  Neiva  Filho,  presidente  do  conselho  de administração da cooperativa  de
Paracatu;  Flávio  Gonçalves Leal,  diretor  da cooperativa de  Ipatinga;  Paulo Braga,
advogado do Sicoob Cecremge; José Tavares de Rezende, diretor administrativo da
cooperativa de Lagoa da Prata; José Geraldo de Souza, diretor-presidente da Belgo-
Mineira; Luiz Rodrigues Rosa, diretor-presidente da cooperativa da PMMG; Charles
Drake  Gonçalves,  da  cooperativa  de  Uberlândia;  Nelson  Soares  de  Melo,  da
cooperativa  de  Piumhi;  Urias  Geraldo  de  Souza,  presidente  da  cooperativa  de
Divinópolis;  Jacson Guerra Araújo, presidente da cooperativa de João Monlevade;
Maurício  Mafra,  diretor-presidente  da  cooperativa  de  São  Sebastião  do  Paraíso;
Antônio de Ávila, diretor-presidente da cooperativa da Secretaria de Fazenda; da Sra.
Zélia  Rabelo,  da  prefeitura  de  Ipatinga,  diretora-presidente  da  cooperativa  dessa
cidade; e dos Srs. Paulo Roberto Drumond Guerra, diretor-presidente da cooperativa
de Timóteo; César Augusto Mattos, diretor-presidente da cooperativa de Cataguases;
Raimundo Sérgio  Campos,  assessor  executivo  da  Cecremge;  Vilmar  José Peters,
superintendente da Cecremge; e Geraldo Martins Alves, superintendente financeiro e
de negócios da Cecremge.

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

Palavras do Sr. Ronaldo Scucato
Boa tarde. Foi-me dado o privilégio de ser o primeiro a falar apenas porque tenho

de viajar e, por isso, agradeço a atenção do nosso caríssimo deputado Antônio Carlos
Arantes, amigo do cooperativismo. Aproveito para cumprimentá-lo por essa feliz ideia
de homenagear uma data tão importante e cara para nós, cooperativistas: 20 anos de
uma entidade que prova para a sociedade mineira e brasileira que os cooperativistas
são  capazes  de  administrar  bem  os  próprios  recursos.  Portanto,  deputado,  pela
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oportunidade, mais uma vez trago, em nome do cooperativismo mineiro, os nossos
agradecimentos.

Prezado amigo Luiz Gonzaga, você prova que o êxito de uma cooperativa, seja de
primeiro, segundo ou terceiro grau, depende de boas organizações. Como timoneiro
da central, você exemplifica para todas as cooperativas filiadas como se exerce a boa
administração de uma cooperativa de segundo grau, e o cooperativismo agradece o
seu exemplo. Cumprimento os demais integrantes da Mesa:  o vereador  Professor
Wendel, aqui representando a edilidade belo-horizontina, prezado amigo e esperança
jovem  de  que  possamos  ter  mais  credibilidade  com  nossos  parlamentares
comunitários; o dileto amigo Márcio e o Prof. Alfredo, companheiros fiéis de muitas
jornadas; o Dr. Samuel Flam, sobre quem me pergunto como vai dar conta de tantos
encargos cooperativistas, além da clínica médica, já que ele é presidente da Unimed
BH, diretor da central e conselheiro-diretor da Ocemg - é muito, mas temos convicção
total, absoluta certeza, de que todas as suas funções eram muito bem empenhadas;
e  o  amigo Cristiano,  que  tão  bem conduz a  cooperativa  do  pessoal  desta  Casa.
Parabéns. Quanto aos demais amigos cooperativistas presentes, poderia nomear um
a um, mas são tantos, que vou me abster de fazê-lo.

É  um  prazer  estar  aqui,  na  qualidade  não  de  presidente  da  Ocemg,  mas  na
qualidade,  Luiz,  de  pioneiro  da  central,  porque  fomos  um  dos  assinantes  do  ato
constitutivo da central das cooperativas de crédito, da Cecremge, há 20 anos.

Meus  gerentes  da  Ocemg  aqui  presentes,  meu  superintendente,  demais
cooperativistas, senhores, senhoras, o cooperativismo de crédito, que se instalou no
mundo mais ou menos em torno de 1850, um pouco para cima, um pouco para baixo,
com Raiffeisen, na Alemanha; Luzzatti,  na Itália;  e,  posteriormente,  Desjardins, no
Canadá;  que é  mais  ou menos a  nossa inspiração de crédito  no  Brasil,  teve um
precursor  -  e  poucas  pessoas  se  lembram  do  precursor  que,  100  anos  antes,
propugnava por organizações creditícias que acabassem com os agiotas, facilitassem
o acesso ao crédito e não permitissem os juros escorchantes: foi o filósofo de nome
Pierre Proudhon. E as cooperativas, por justiça, deviam ter não o busto, mas pelo
menos  uma foto  do  Proudhon,  porque  a  ele  devemos  o  início  da  nossa  jornada
cooperativista.
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Luiz, falei que, para ter êxito, uma cooperativa tem de ter boa organização, e você
dá  o  exemplo.  Mas  não  é  só  boa  organização.  A  cooperativa  precisa  ser
economicamente viável,  e vocês estão demonstrando que as nossas cooperativas
são economicamente viáveis. Terceiro ponto: para ter êxito, uma cooperativa tem de
ter boas lideranças. Eis as lideranças outra vez.

Vim aqui para cumprimentar pelos 20 anos e reconhecer publicamente o trabalho
que vocês desenvolvem no dia a dia, fazendo com que as cooperativas de crédito
sejam respeitadas,  e com um diferencial  simples, não é preciso enfeitar  muito.  O
grande diferencial é que as cooperativas de crédito captam recursos pagando mais e
emprestam cobrando menos. Reside nisso o sucesso de uma cooperativa. Mas volto
a você, Luiz, a boa organização depende da preparação do pessoal, e essa é uma
preocupação constante da Cecremge: a preparação dos talentos cooperativistas, em
todos  os  níveis,  desde  um  caixa,  até  os  gerentes,  os  superintendentes,  os
conselheiros da administração, os conselheiros fiscais, os diretores e os presidentes.

Constantemente o Luiz me fala a respeito da sua preocupação com a educação
cooperativista.  E  por  que  a  educação cooperativista  é  importante?  Para  que  não
levemos  um  susto  lá  na  frente.  Para  que  tenhamos  autênticas  lideranças
cooperativas,  temos  de  prepará-las.  É  isso  que  faz  a  Cecremge,  com  grande
sucesso. E é por isso que nós, do Sistema Ocemg-Sescoop, temos orgulho de ser
parceiros dessa jornada educativa cooperativista.

Como? Estabelecendo convênio com as centrais de crédito para que façam aquilo
que não precisamos fazer, porque não é do nosso interesse e intuito inventar a roda.
Vocês é que sabem das necessidades. Por isso é importante que as cooperativas de
segundo grau  desenvolvam  projetos  na área  da  educação para  que continuemos
tendo sucesso.

Estamos vivendo um momento sobre o qual não gostaria de falar. Num momento
em que no universo estamos enxergando lideranças que negociam seus próprios
ideais,  falsas,  e  de  representantes  públicos  da  elite  que  se  elegem  criticando  a
própria  elite.  Estamos  num  momento  em  que  pessoas  que  se  dizem  arrojadas,
avançadas, esclarecidas e socialistas estão condenando o capitalismo, mas lucrando
e ficando ricos a custas dele. São as falsidades ideológicas do momento. Não é uma
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advertência, mas um pedido que faço como cooperativista sexagenário. Feio, não é?
Diz o Roberto Rodrigo: “Ronaldo, não fala que é sexagenário. Seria muito melhor ser
'sexgenário'”. É um pedido que faço: não se contaminem. O desenvolvimento de uma
nação  não  precisa  de  muita  coisa.  Vamos  rasar  e  simplificar.  Uma  nação,  para
desenvolver-se, precisa de duas coisas: alta escolaridade e instituições confiáveis.

Na alta  escolaridade,  estamos na frente  de  pouca gente  no  mundo.  Talvez,  no
ranking mundial, na frente do Zimbabwe e de outras coisas por aí. Nossas instituições
estão sendo  sucateadas.  A consciência  cívica  do  autêntico  cooperativista  tem de
estar despertada para que tenhamos no mundo, no Brasil, em Minas Gerais e Belo
Horizonte pessoas do calibre de um Antônio Carlos Arantes. Não é porque estamos
na presença dele. Precisamos de representantes eticamente estruturados. Não podia
deixar, nesta oportunidade, de dizer isso aqui para os meus amigos.

Vou encerrar - porque já tomei muito tempo de vocês - dizendo uma ponderação de
um  filósofo  que  foi  devasso,  condenado  e  cumpriu  pena,  mas  tinha  frases
antológicas:  Oscar  Wilde.  Ele  disse  que  viver  é  uma  coisa  rara.  A maioria  das
pessoas meramente existe. Meus amigos, cooperativista autêntico não tem o direito
de meramente existir. Parabéns, Luiz e deputado. Um abraço para cada um. Vamos
continuar firmes como o nosso cooperativismo. Obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes para assistir a um vídeo institucional.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o deputado Antônio Carlos Arantes, representando o

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega ao Sr.
Luiz Gonzaga Viana Lage, diretor-presidente do Sicoob Central Cecremge, de placa
alusiva  a  esta  homenagem.  A placa  a  ser  entregue  traz  os  seguintes  dizeres:
“Fundada em 1994, a Central  das Cooperativas de Economia e Crédito de Minas
Gerais - Sicoob Central Cecremge reúne hoje 73 filiadas, que beneficiam diferentes
setores produtivos. Com 247 pontos de atendimento espalhados por todo o Estado,
presta vantajosos serviços financeiros a mais de 332 mil associados, estimulando a
economia  e  contribuindo  para  o  desenvolvimento  de  diversas  comunidades.  Em
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reconhecimento ao importante papel desempenhado pelo Sicoob Central Cecremge
para  o  fortalecimento  do  cooperativismo  de  crédito  no  Estado,  a  Assembleia
Legislativa de Minas Gerais concede, no aniversário de 20 anos da entidade, esta
justa homenagem”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Luiz Gonzaga Viana Lage

Prezado amigo - até pouco tempo não nos conhecíamos e tínhamos pouco contato,
mas, ao me aproximar, vi esse grande parlamentar que é o deputado Antônio Carlos
Arantes -, muito obrigado pela moção desta homenagem, você edificou o nome desta
Assembleia, e com certeza o cooperativismo vai reconhecer isso, tanto que a Ocemg
vai  lhe  dar  a  honraria  maior  do  cooperativismo  mineiro;  prezado  amigo  Ronaldo
Scucato,  presidente  da  Ocemg,  nosso  amigo  e  companheiro  e  hoje  um  dos
fundadores da nossa central, sempre presente, sempre amigo e sempre participativo,
sempre conosco; prezado vereador Professor Wendel, não o conhecia, você esteve
há pouco tempo na Cecremge nos visitando,  e foi  uma honra  muito grande tê-lo
conhecido,  e  hoje  está  aqui  prestigiando  o  nosso  evento;  meus  diretores  Márcio
Olívio, Samuel e Alfredo, muito obrigado pelo companheirismo e pelo trabalho sempre
junto  na  Cecremge;  nosso  presidente  Cristiano,  que  preside  a  cooperativa  desta
Casa;  prezados  amigos,  companheiros  cooperativistas,  funcionários  das  nossas
cooperativas.

Esta  data  em  que  recebemos  esta  homenagem  da  Assembleia  Legislativa  do
Estado  de  Minas  Gerais  ficará  marcada  para  sempre  na  minha  memória  e
possivelmente na memória de vocês. É o prêmio para um grupo que trabalhou muito
até chegar ao ponto de recebermos esta homenagem. Esta homenagem não é para
mim, esta homenagem não é para os diretores, esta homenagem é para todos nós,
do mais simples funcionários até os grandes diretores. Sem os nossos funcionários,
não  estaríamos  aqui,  porque  não teríamos  o  suporte  para  prestar  o  serviço  que
prestamos

Sr. Deputado, a Cecremge nasceu há 20 anos. Era um grupo de 34 cooperativas
pequenas, em sua grande maioria de capital e empréstimo. Tivemos uma dificuldade
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muito  grande nestes  anos todos,  até galgarmos  a  posição que alcançamos  hoje.
Fizemos coisas inéditas no cooperativismo no Brasil.

Hoje se fala em cooperativismo de livre admissão. O que é cooperatismo de livre
admissão? É diferente das cooperativas de comerciantes, que, há 20 anos, lançamos
em Minas Gerais. Naquela época, fomos criticados por muitos e apoiados por poucos.
Mas vencemos e trouxemos essa vitória para o cooperativismo brasileiro, porque o
Banco  Central  reconheceu  que  o  pequeno  empresário  também  tem  direito  de
participar de uma cooperativa. Hoje temos um cooperativismo de livre admissão, que
não é nada mais, nada menos que uma corruptela dos dados passados das nossas
cooperativas de comerciantes. Vimos crescendo sob o julgo do bancos comerciais,
em  que  nosso  dinheiro  era  mal  remunerado,  e  o  serviço,  prestado  porcamente.
Quando éramos concorrentes, os bancos nos exploravam.

Um  dia,  quando  eu  estava  entre  um  dos  grupos,  criamos  coragem  e  fomos  a
Uberaba, a uma exposição de gado na qual nosso presidente à época,  Fernando
Henrique, estaria presente. Nós lhe pedimos um banco. Tomei muito  whisky com o
presidente e saí de lá muito ruim. Ele ficou bom, e eu fiquei de fogo. Ele nos deu a
carta da criação do banco. Esse banco veio trazer nossa emancipação financeira, e
passamos a nos garantir como entidade, porque alguns nos imaginavam exóticos, e
diziam: "Essa coisa de cooperativa...". Não somos exóticos, somos diferentes, porque
praticamos o ato financeiro sem esquecer o homem e as pessoas, e isso nos trouxe a
esta homenagem.

Estava em Ipatinga - Ipatinga dos meus amores - na semana passada, e li um texto
bem antigo. Não sei se é do presidente da Usiminas, mas ele dizia: “O vento sopra
forte nas copas das árvores para testar a força das suas raízes”. O vento soprou
muito  forte nas copas das nossas árvores,  mas vencemos.  Estamos aqui,  de pé,
imaginando um futuro muito melhor. Não vamos ficar do tamanho que somos. Hoje
somos a 5a instituição financeira do País e queremos ser a 1a. Isso vai ser difícil,
mas, em 20 anos, seremos a 3a, com muita certeza, porque temos cada um de vocês
para dar essa força, esse ombro amigo para fazer o cooperativismo crescer.

Agradeço imensamente a oportunidade de estar  aqui hoje, emocionado,  falando
sobre o cooperativismo. Muito obrigado.
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O locutor - Com a palavra, para o seu pronunciamento, o deputado Antônio Carlos
Arantes, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Presidente
Cumprimento  os  Exmos.  Srs.  Luiz  Gonzaga  Viana  Lage,  presidente  do  Sicoob

Central; Alfredo Alves de Oliveira Melo, diretor de Supervisão e Controle da Sicoob
Central  Cecremge;  Samuel  Flam, diretor  comercial  e  financeiro do Sicoob Central
Cecremge. O Dr. Samuel está assumindo agora a Unimed. Parabéns, doutor, pela
vitória. Tenho a certeza de que a Unimed está em boas mãos. Não tenho dúvidas de
que a Unimed continuará sendo a grande Unimed que nós associados merecemos.
Também sou um associado da Unimed.

Cumprimento  ainda  o  Dr.  Márcio  Olívio  Villefort  Pereira,  de  Itaúna,  diretor
administrativo e de desenvolvimento do Sicoob Central Cecremg; e o Cristiano Félix
dos Santos Silva,  diretor-presidente da Cooperativa  de Crédito dos Servidores do
Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais e do seu órgão auxiliar, Sicoob Cofal,
para o qual solicito uma salva de palmas porque hoje é o seu aniversário. Ele é muito
querido por todos da Assembleia e por quem o conhece. É realmente uma pessoa
diferenciada.

Cumprimento também o meu particular amigo, uma revelação na política mineira e
belo-horizontina, vereador Wendel; e o nosso querido amigo e competente Ronaldo
Scucato, que é uma referência no cooperativismo de crédito no nosso Brasil. Falar
depois do Dr. Luiz é difícil, mas faço uso da palavra e cumprimento cada uma das
autoridades aqui presentes e membros do cooperativismo. É uma grande satisfação
estar aqui com vocês.

Tenho a honra de presidir a Frente Parlamentar do Cooperativismo - Frencoop -,
que possui  mais  de  60  deputados,  e  de  estar  aqui  hoje homenageando a  nossa
Cecremge pelos seus 20 anos de luta, competência, seriedade e responsabilidade.
Falar  da Cecremge,  de cooperativismo e da Ocemg me faz muito  feliz.  Se estou
deputado, devo muito ao setor cooperativista. Tanto que comecei como presidente de
uma  associação  de  pequenos  produtores,  que  é  a  essência  da  associação  dos
pequenos,  dos  menorezinhos.  Aos  18  anos,  eu  já  estava  me associando  a  uma
cooperativa de produtores. Lembro-me de que há 25 anos, durante reunião em São
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Sebastião do Paraíso, o Alaor e outra pessoa, cujo nome não lembro, falavam do
cooperativismo de crédito.  Fiquei  numa empolgação danada,  pois  imaginava que,
como  associado,  seria  também  um  banqueiro.  Ao  mesmo  tempo,  tínhamos  uma
preocupação,  pois  o  banco  era  nosso,  a  cooperativa  é  nossa.  Num  espaço  tão
pequeno ao lado da Cooparaíso, fazíamos o nosso pequeno movimento.

Tínhamos também uma pequena conta no Banco do Brasil,  grande banco,  com
muitos  clientes,  muito  movimento.  Ficávamos  imaginando  como  poderíamos
concorrer com ele. E olhem que, naquele tempo, o sistema capitalista ainda não era
tão perverso como hoje no Brasil. Está tão bom para os grandes e tão difícil para os
pequenos. O cidadão virou uma máquina, precisa produzir mais para ganhar menos.
As nossas cooperativas, os nossos bancos não são diferentes, estão asfixiados pelos
grandes bancos e só conseguem sobreviver, continuar firmes e crescer através da
união,  da  seriedade  dos  seus  líderes.  Aí  a  nossa  Cecremge  faz  a  diferença.
Parabéns, Dr. Luiz. A Cecremge tem sido uma grande referência. São mais de 300 mil
associados,  mais  de  240  pontos  de  atendimento  recebendo  os  associados  e  as
pessoas que acreditam no cooperativismo. Nós acreditamos nele e estamos juntos. É
por isso que estamos fazendo esta homenagem sincera e merecida.

Deixo o meu abraço ao Maurício Mafra, de São Sebastião do Paraíso, que está
firme conosco. Na sua pessoa, abraço cada cooperado e cada núcleo da Cecremge.
Que Deus proteja e dê sabedoria às nossas lideranças para que, através da força e
do poder de transformar, o nosso cooperativismo de crédito e o cooperativismo de
forma geral continuem crescendo e gerando desenvolvimento para nossa população.
Muito obrigado.

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

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 27, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do
dia 27/5/2014.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/4/2014
Às  15h31min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Pompílio

Canavez,  Lafayette  de  Andrada  e  Paulo  Guedes  (substituindo  o  deputado  Paulo
Lamac,  por  indicação  da  liderança  do  Bloco  Minas  sem  Censura),  membros  da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Pompílio
Canavez, 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 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. Os Requerimentos nºs 7.608 a 7.611 e 7.720 a 7.722/2014
têm  a  votação  adiada  atendendo-se  a  requerimento  do  deputado  Paulo  Guedes,
aprovado  pela  comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a  discussão e  a  votação de proposições  da  comissão.  Submetido  a
votação, é aprovado o Requerimento nº 9.739/2014, dos deputados Paulo Guedes e
Cabo Júlio,  em que solicitam seja realizada reunião conjunta com a Comissão de
Segurança  Pública  em  Jaíba,  para  debater,  em  audiência  pública,  o  sistema de
abastecimento de água, a precariedade do serviço de segurança pública e o aumento
da  criminalidade  nesse  município,  em  especial  nos  núcleos  do  Projeto  Jaíba.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente - Rogério Correia - Fred Costa.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/5/2014
Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira,
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Sávio  Souza  Cruz  e  João  Leite  (substituindo  o  deputado  Gustavo  Corrêa,  por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental,  o  presidente,  deputado  Célio  Moreira,  declara  aberta  a  reunião  e  a
suspende  para  entendimentos.  Às  11  horas,  são  reabertos  os  trabalhos  com  a
presença  dos  deputados  Célio  Moreira,  Carlos  Pimenta  (substituindo  o  deputado
Rômulo Veneroso, por indicação da liderança do BAM), João Leite e Sebastião Costa
(substituindo, respectivamente, os deputados Duarte Bechir e Gustavo Corrêa, por
indicação da liderança do BTR) e Leonídio Bouças (substituindo o deputado Sávio
Souza  Cruz,  por  indicação  da  liderança  do  MSC).  Em  virtude  da  aprovação  de
requerimento  do  deputado  João  Leite,  o  presidente  dispensa a  leitura  da  ata  da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do  deputado  Almir
Paraca, presidente da Comissão Extraordinária das Águas, convidando os membros
da comissão para participar de audiência pública a ser realizada em 30/4/2014; ofício
da Sra. Zuleika Stela Chiacchio Torquetti, presidente da Fundação Estadual do Meio
Ambiente - Feam -, convidando os membros da comissão para participar das oficinas
regionais para a elaboração do Plano de Energia e Mudanças Climáticas de Minas
Gerais; e e-mail do Sr. Wellington Luiz Cândido, encaminhado por meio do Fale com
a Assembleia, em que denuncia a prática de pesca predatória no Rio das Velhas na
região  entre  os  Municípios  de  Augusto  de  Lima,  Corinto,  Santo  Hipólito  e  as
imediações  de  Beltrão  e  Lassance.  Comunica  também  o  recebimento  de
correspondência  publicada no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
parênteses: e-mail da Sra. Rosângela Borges, do gabinete do Procuradoria-Geral de
Justiça do Estado (23/4/2014), e ofício do Sr. Ricardo Motta Pinto Coelho, professor
do  Instituto  de  Ciências  Biológicas  da  UFMG (1º/5/2014).  O  presidente  acusa  o
recebimento do Projeto de Lei nº 4.979/2014, em turno único, para o qual designou
como relator o deputado Sávio Souza Cruz. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas  à apreciação do Plenário.  Retiram-se da reunião  os deputados Sebastião
Costa,  Sávio  Souza  Cruz  e  Leonídio  Bouças.  Após  discussão  e  votação,  são
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aprovados, cada um por  sua vez,  os  seguintes  pareceres:  pela aprovação,  no 1º
turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  873  (relator:  deputado  João  Leite,  em  virtude  de
redistribuição)  e  962/2011  (relator:  deputado  Carlos  Pimenta,  em  virtude  de
redistribuição), ambos na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que
dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação  nominal,  são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, por unanimidade, os Projetos de Lei
nºs  4.811/2013,  4.883  e  4.890/2014  (relator:  deputado  Rômulo  Veneroso)  e
4.938/2014 (relator:  deputado Sávio Souza Cruz),  que receberam parecer por sua
aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos  nºs  3.880  e  3.883/2012,  7.437  a  7.439,  7.443  a  7.448,  7.451  e
7.510/2014.  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 9.533/2014, do deputado Rogério Correia, na forma do Substitutivo nº 1, em
que solicita seja encaminhado ao diretor-presidente da Cemig pedido de informações
para que envie cópia do protocolo de intenções e de outros acordos firmados por
essa instituição com a Empresa Sul Americana de Metais S.A. - SAM - relacionados
com o projeto Vale do Rio Pardo;

- nº 9.534/2014, do deputado Rogério Correia, na forma do Substitutivo nº 1, em
que solicita  seja encaminhado à Secretaria  de  Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável  pedido  de  providências  para  a  realização  de  Avaliação  Ambiental
Estratégica - AEE - do setor de mineração a qual considere, entre outros aspectos, os
impactos  ambientais  de  minerodutos,  especialmente  quanto  ao  uso  de  recursos
hídricos;

- nº 9.838/2014, dos deputados Carlos Pimenta e Célio Moreira, em que solicitam
sejam realizadas visitas à Barragem de Três Marias, à Barra de Guacuí e a demais
localidades conforme programação, com o objetivo de verificar a situação do Rio São
Francisco desde a nascente, em São Roque de Minas, até a divisa com o Estado da
Bahia.
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São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

- nº 9.839/2014, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja realizada visita ao
Lago Azul, localizado no Município de Pará de Minas, com a finalidade de verificar o
nível de poluição do referido lago;

-  nº 9.840/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada reunião
conjunta da comissão e da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, com
a finalidade de debater, em audiência pública, um modelo para implantação da rede
de esgoto sanitário no Município de Rio Manso.

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 maio de 2014.
Célio Moreira, presidente - Luzia Ferreira - Inácio Franco.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/5/2014
Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

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.  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 de ofício do deputado
Marques Abreu, presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, informando
ter recebido da comissão ofício com pedido de informações sobre o Projeto de Lei nº
5.114/2014 e já estar tomando as providências para que o referido processo seja
instruído com a documentação necessária à sua tramitação. Nos termos do art. 120,
XXV,  do  Regimento  Interno,  o  presidente  comunica  que  foi  feita  solicitação  ao
presidente  da  Assembleia para  que reitere  a  diligência  sobre o  Projeto de Lei  nº
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4.542/2014. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais
designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de
Lei nºs 5.207 e 5.208/2014 (deputado Dalmo Ribeiro Silva); 5.212/2014 (deputado
André Quintão); 5.211/2014 (deputado Duilio de Castro); 5.206/2014 (deputado Luiz
Henrique); e 4.863 e 5.210/2014 (deputado Sebastião Costa, o primeiro em virtude de
redistribuição). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os
pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno
único, do Projeto de Lei nº 5.166/2014 (relator: deputado Duilio de Castro); e no 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 4.474/2013 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva, em
virtude  de  redistribuição)  e  5.187/2014 (relator:  deputado  Sebastião  Costa).  Após
discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que
concluem pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos
Projetos de Lei  nºs 697/2011, 707/2011 e 2.950/2012 (relator:  deputado Sebastião
Costa, sendo os dois últimos em virtude de redistribuição). O parecer sobre o Projetos
de Lei nº 4.863/2014, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de
prazo regimental pelo respectivo relator, deputado Sebastião Costa. São convertidos
em diligência à Secretaria  de Estado de Planejamento e Gestão e ao prefeito de
Brasília de Minas o Projeto de Lei nº 5.186/2014 (relator: deputado Sebastião Costa,
em virtude de redistribuição) e à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações
Institucionais  o  Projeto  de  Lei  nº  5.200/2014  (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
nº  4.711/2013,  5.178/2014  e  5.184/2014  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,
sendo os dois primeiros em virtude de redistribuição); 5.177/2014 com a Emenda nº 1
(relator:  deputado  Duilio  de  Castro,  em  virtude  de  redistribuição)  e  5.189/2014
(relator: deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições
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da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados
requerimentos dos deputados que solicitam pedido de informações, nos termos do
art. 301, parágrafo único, do Regimento Interno, aos respectivos autores dos Projetos
de Lei nºs 5.181 e 5.185/2014, e à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações
Institucionais dos Projetos de Lei  nºs  5.179 e 5.180/2014, 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, 27 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro - André Quintão - Dalmo Ribeiro

Silva.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/5/2014
Às 9h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo e

Rogério Correia, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o
presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a
reunião  se  destina  a  debater  os  atentados  terroristas  cometidos  por  grupos
paramilitares  de  extrema  direita,  inclusive  o  incêndio  ocorrido  nesta  Casa,
considerando-se como desdobramento do ciclo de debates Resistir Sempre, Ditadura
Nunca Mais. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
das Sras. Mirella Giovanetti Vieira, promotora de justiça da Comarca de Esmeraldas,
informando que os fatos narrados pelo Sr. Agniná Canicrã Luciano de Lima Farias na
4ª  Reunião  Ordinária  da  comissão  foram  objeto  da  Ação  nº  0000241-
05.2014.813.0241, tendo sido garantido o devido processo legal às partes; Carolina
Queiroz de Carvalho, promotora de justiça da Comarca de Ponte Nova, justificando
sua ausência na 11ª Reunião Extraordinária da comissão, realizada em 30/4/2014; e
dos  Srs.  Narciso  Alvarenga  Monteiro  de  Castro,  juiz  de  direito  titular  da  1ª  Vara
Criminal  e VEP, agradecendo a manifestação de aplauso recebida por ocasião da
prolação de sentença no Caso Pavesi; Bertholdino Apolônio Teixeira Júnior, diretor-
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geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, e Danilo Vieira Júnior, secretário de
Estado adjunto, no exercício do cargo de secretário de estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento  Sustentável,  prestando  informações  em  resposta  ao  Ofício  nº
59/2014/SGM; Carlos Alberto da Silveira Isoldi Filho, promotor de justiça, acusando o
recebimento  das  notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião  Conjunta  da  comissão  e  da
Comissão Participação Popular  e informando que serão tomadas  as  providências
cabíveis. Comunica também o recebimento de correspondência publicada no Diário
do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  da  Sra.  Andréa
Cristina  de  Miranda  Costa,  juíza  auxiliar  da  Corregedoria  do  Poder  Judiciário
(23/4/2014); dos Srs. Carlos André Mariani Bittencourt, procurador-geral de justiça, e
Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da PMMG
(8/5/2014); das Sras. Janaina de Andrade Dauro, promotora de justiça; e Maria Coeli
Simões Pires, secretária de Casa Civil; e dos Srs. Guilherme Heringer de Carvalho
Rocha, promotor de justiça; Humberto Lucchesi de Carvalho, presidente da Comissão
de  Articulação  e  Acesso  ao  CNJ  da  OAB-MG;  Carlos  André  Mariani  Bittencourt,
procurador-geral de justiça; Antônio Carneiro da Silva, juiz diretor do Foro da Justiça
de Primeira Instância; Leonardo Vieira Rocha Damasceno, juiz de direito da Comarca
de  Salinas;  Carlos  Samuel  Borges  Cunha,  promotor  de  justiça;  e  Cícero  Araújo,
diretor de Relações Institucionais do Itaú Unibanco (10/5/2014); da Sra. Maria Coeli
Simões Pires, secretária de Casa Civil; e dos Srs. Eduardo Dalbosco, coordenador da
Assessoria  Parlamentar  e  Federativa  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e
Combate à Fome; José Pedro de Amengol  Filho,  diretor  regional  dos Correios;  e
Marcello Barros de Oliveira, secretário nacional de Segurança Pública do Ministério
da Justiça (substituto) (15/5/2014); das Sras. Gislane Testi Colet, promotora de justiça
da  7ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca de  Betim;  e  Maria  Coeli  Simões  Pires,
secretária de Casa Civil; e dos Srs. Luiz Audebert Delage Filho, corregedor-geral de
justiça; e Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional
da PMMG (17/5/2014). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para ouvir as Sras. Amanda Oliveira dos Reis, auxiliar de pesquisa, representando
Rosa Maria Cardoso da Cunha, membro da Comissão Nacional da Verdade; Heloisa
Greco, membro do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania; Regina
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Maria Albino Andrade Almeida, ex-esposa do advogado Geraldo Magela; e os Srs.
Márcio Kameoka, gerente de projetos, representando Rosa Maria Cardoso da Cunha,
membro da Comissão Nacional da Verdade; Antônio Ribeiro Romanelli, coordenador
da  Comissão  da  Verdade  em  Minas  Gerais;  Alberto  Betinho  Duarte,  membro  da
Comissão da Verdade em Minas Gerais; Aloísio Morais Martins, fundador do jornal De
Fato;  Antônio  Luiz  Bernardes,  jornalista  e  chefe  da  sucursal  do  extinto  Jornal
Movimento;  Mário  Genival  Tourinho,  ex-deputado  federal;  José  Geraldo  Dangelo,
diretor, ator e dramaturgo; Juarez Rocha Guimarães, ex-diretor da sucursal do jornal
Em  Tempo;  Márcio  Augusto  Santiago,  presidente  da  Comissão  da  Verdade  e
Memorial da OAB-MG; Angela Maria Pezzuti, aposentada pela UFMG; Rodrigo Célio
de Castro, filho do ex-prefeito Célio de Castro, 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. Em seguida, o presidente entrega à Comissão Nacional da
Verdade  cópias  da  CPI  realizada  por  esta  Casa  no  ano  de  1980,  para  apurar
denúncias de omissão e desinteresse do governo estadual na apuração de atos de
terrorismo praticados contra pessoas e entidades do Estado de Minas Gerais, e do
jornal Circus, edição nº 3. 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, 23 de maio de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

21/5/2014
Às 14h5min, comparece na Câmara Municipal de Corinto o deputado João Leite,

membro da supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Célio Moreira.
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 segurança no
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Município  de  Corinto.  A presidência  interrompe os trabalhos ordinários  da reunião
para ouvir os Srs. Nilton Ferreira da Silva, prefeito municipal de Corinto; Fernando
Henrique de Aguiar  Soares, presidente  da Câmara Municipal  de Corinto;  Gustavo
César Santana, juiz de direito da Comarca de Corinto; Ten.-Cel. PM Giovanni Idalmo
de  Faria,  comandante  do  42º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  representando  o
comandante-geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  2º-Ten.  PM  Jairo  Elias  de
Souza,  comandante  da  219ª  Companhia  de  Polícia  Militar;  André  Pelli,  delegado
regional de Curvelo; Luiz Henrique Guimarães de Oliveira, delegado de Polícia Civil
em  Corinto,  representando  o  chefe  da  Polícia  Civil;  Rodrigo  Augusto  Fragas  de
Almeida,  promotor  de  justiça  da  Comarca  de  Corinto;  Geraldo  Vinícius  Elpidio,
vereador da Câmara Municipal de Corinto; Ricardo Vladimir de Souza, presidente do
Conselho Comunitário de Segurança Pública de Corinto; Darci Martins de Almeida,
presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Corinto; e Paulo
Armando Dumont Almeida, secretário executivo da Associação Municipal do Médio
Rio das Velhas, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede
a  palavra  ao  deputado  Célio  Moreira,  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, 27 de maio de 2014.
João Leite, presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues - Lafayette de Andrada.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 22/5/2014
Às  13h11min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Paulo  Lamac,

membro da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Adelmo
Carneiro Leão, Cabo Júlio, Rogério Correia e Sargento Rodrigues. Havendo número
regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião e dispensa
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a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelo
membro da comissão presente. A presidência informa que a reunião se destina a
debater a 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. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir as vereadoras Suzane Duarte Almada, de Santa Luzia; Vanésia de
Freitas Oliveira Alvares, de Prudente de Morais, Adriana Alves Lara, de Vespasiano, e
Adilcéia  Ferreira Rios  Clemente,  de  Florestal;  e  os  Srs.  Fábio Duarte  Fernandes,
comandante-geral da Brigada Militar  do Rio Grande do Sul; Antônio Marcos Alves,
tenente-coronel,  representando  o  Cel.  PM  Márcio  Martins  Sant'Ana,  comandante-
geral  da  PMMG;  Roberto  Martins,  major  da  PMMG;  Padre  José  Roberto  Filho,
prefeito  municipal  de  Prudente  de  Morais;  Herbert  Fernando  Martins  de  Oliveira,
prefeito municipal de Florestal; Jorcelo Parreira da Mata, secretário de Defesa Social
de  Raposos;  Paulo Afonso Sarmento,  secretário  de  Defesa Social  de Conselheiro
Lafaiete;  Luiz  Carlos  Godinho,  secretário  de  Segurança,  Trânsito  e  Transporte  de
Ribeirão das Neves; Deusemi Gomes Ferreira Júnior,  coordenador do Sistema de
Defesa e Prevenção à Violência de Contagem; Wagner dos Santos Junior, vereador
da Câmara Municipal  de  Florestal;  David  Martins Rodrigues,  vereador da Câmara
Municipal  de  Santa  Luzia;  Weberty  Arlindo  da  Silva  e  David  do  Rosário  Magno,
vereadores da Câmara Municipal de Catas Altas; e Mauro Lucio Nonato, vereador da
Câmara Municipal de Prudente de Morais,  que são convidados a tomar assento à
mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2014.
Rogério Correia, presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 98/2014

Comissão Especial
Relatório

Por  meio  da  Mensagem  n.º  6.466/2014,  publicada  em  23/4/2014  no  Diário  do
Legislativo, o governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do
art.  62,  XXIII,  ”d”,  da  Constituição do Estado,  a indicação do Sr.  Samir  Carvalho
Moysés  ao  cargo  de  diretor-geral  do  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e
Nordeste de Minas Gerais - Idene.

Constituída  a  Comissão  Especial,  procedeu-se  à  arguição  do  indicado,  que
demonstrou ter amplo conhecimento sobre os temas abordados. Compete agora a
esta comissão, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o § 1º do art. 146, do
Regimento Interno, emitir parecer sobre a matéria.

Pelo bom desempenho na sabatina, pela presteza, clareza e desembaraço com que
respondeu  às  questões  propostas,  ficou  demonstrado  que  o  indicado  possui
experiência e conhecimentos suficientes para assumir a Diretoria-Geral do Idene.

Conclusão
Considerando  o  exposto,  opinamos  favoravelmente  à  indicação  do  Sr.  Samir

Carvalho Moysés para o cargo de diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Arlen Santiago, presidente e relator - Gil Pereira - Paulo Guedes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.585/2013
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do deputado Cabo Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir  a  Semana  do  Profissional  de  Segurança  Pública  com  Necessidades
Especiais.

Publicada no  Diário do Legislativo de 10/10/2013, a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emissão de parecer e,
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em  virtude  de  requerimento  apresentado  pelo  autor  do  projeto,  aprovado  em
25/3/2014, a matéria foi encaminhada à comissão seguinte, nos termos do inciso VII
do art. 232, combinado com o art. 140, do Regimento Interno.

Vem portanto a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto  de  Lei  nº  4.585/2013 pretende instituir  a  Semana  do  Profissional  de

Segurança Pública com Necessidades Especiais, a ser comemorada anualmente na
segunda  semana  do  mês  de  abril,  para  incentivar  a  discussão  dos  problemas
enfrentados por esses profissionais. Pretende determinar, ainda, que a data passe a
integrar o calendário oficial do Estado.

A Constituição da República, em seu art.  22, relaciona as matérias de interesse
nacional,  sobre as quais cabe à União legislar privativamente; no art.  30, prevê a
competência dos municípios para tratar de assuntos de interesse local e suplementar
a  legislação  federal  e  estadual  para  atender  às  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.

Com relação às pessoas com deficiência, é importante observar que, na década de
1970,  buscava-se  assegurar  a  essas  pessoas  os  mesmos  direitos  das  pessoas
consideradas “normais”. A Declaração dos Direitos da Pessoa Deficiente, aprovada
na Organização das Nações Unidas - ONU - em 1975, afirmava que as pessoas com
deficiência deveriam ter os mesmos direitos fundamentais que qualquer cidadão de
sua idade. Além disso, estabelecia que suas necessidades especiais deveriam ser
levadas em consideração em todos os estágios do planejamento econômico e social.
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A década de 1980 trouxe avanços significativos para a concepção das políticas
públicas dirigidas a esse segmento. A ONU declarou o ano de 1981 como o Ano
Internacional das Pessoas Deficientes e, no ano seguinte, aprovou o Programa de
Ação Mundial para Pessoas com Deficiência, estabelecendo uma série de medidas
com a finalidade de prevenir a deficiência, promover a reabilitação e realizar objetivos
de igualdade e de participação plena na vida social e no desenvolvimento. Entendia-
se que a pessoa com deficiência se encontrava em situação de desvantagem pela
falta de acesso às instituições que poderiam promover a sua inclusão social. Desse
modo,  deixou-se  de  considerar  a  deficiência  em  si  como o  problema principal  e
passou-se  a  combater  as  barreiras  físicas  e  sociais  que  impedem  a participação
plena.

A inclusão social para as pessoas com deficiência significa, na prática, ampliar o
acesso nas escolas, no mercado de trabalho, nos transportes e nos lugares públicos.
Pretende-se,  com  essas  medidas,  igualar  as  oportunidades  e  possibilitar  uma
participação equitativa dessas pessoas na sociedade.

A partir da década de 1990, diversos documentos internacionais foram produzidos
com o fim de exigir mudanças na legislação para pessoas com deficiência. Todo esse
processo culminou na aprovação da Convenção Internacional para os Direitos das
Pessoas  com  Deficiência,  em  2006,  com  o  objetivo  de  promover,  proteger  e
assegurar o exercício pleno de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais
por parte dessas pessoas.

Esse  documento,  ao  tratar  de  habilitação  e  reabilitação,  no  art.  26,  indica  que
devem ser tomadas providências para possibilitar  que as pessoas com deficiência
conquistem  e  conservem  o  máximo  de  autonomia  e  capacidade  física,  mental  e
profissional, bem como plena inclusão e participação social.

Para isso, os serviços e programas completos de habilitação e reabilitação na área
do emprego devem ser organizados e implementados para garantir  à pessoa que
adquiriu uma deficiência o direito de continuar no trabalho (art.  27, item 1), sendo
absolutamente necessária a promoção da reabilitação profissional, a manutenção do
emprego e dos programas de retorno ao trabalho para pessoas com deficiência (art.
27, item 1, letra k).



1361
____________________________________________________________________________

Dessa  forma,  os  profissionais  de  segurança  pública  também  têm  direito  à
reabilitação e, uma vez reabilitados, o direito de retornar às atividades, seja para a
mesma função, seja para funções readaptadas.

Na prática, muitos policiais da reserva e reformados por incapacidade decorrente de
acidente de trabalho têm o desejo de se reabilitarem para o retorno às atividades,
mas são impedidos. Além dos impedimentos previstos nos estatutos das corporações
(Forças  Armadas,  Polícia  Militar,  Polícia  Civil  e  Corpo  de  Bombeiros  Militar),  há,
ainda, a falta de vontade dos gestores da política de segurança pública de tratar do
tema sob a perspectiva da reabilitação do profissional e de seu exercício em outras
funções no quadro da corporação.

A  fim  de  incrementar  a  discussão  acerca  dos  problemas  enfrentados  pelos
profissionais  de  segurança  pública  com  deficiência,  principalmente  deficiência
adquirida  em  trabalho,  entendemos  ser  meritória  a  proposição  em  análise.  É
necessária a previsão específica nos estatutos das corporações do direito  desses
profissionais com deficiência de se reabilitarem, garantindo-se medidas para a efetiva
reabilitação.  A realização dessa semana,  por meio de palestras, debates e outras
atividades, pode, portanto, contribuir para a resolução desses problemas.

No  entanto,  entendemos  que  algumas  alterações  devem  ser  feitas  no  projeto
original. A primeira é a substituição da expressão "profissional de segurança pública
com necessidades especiais" por "profissional de segurança pública com deficiência",
que é mais adequada, pois ressalta a pessoa e não a sua deficiência, valorizando-a
independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou intelectuais.

Além  disso,  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 oficial de datas comemorativas do Estado, uma vez que ele inexiste.

Por  fim,  propomos que  a  Semana  do  Profissional  de  Segurança  Pública  com
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Deficiência seja comemorada anualmente na semana em que recair o dia 21 de abril,
Dia de Tiradentes.

Dessa  forma,  com o  intuito  de  contribuir  para  o  debate  e reforçar  as  questões
específicas relativas à deficiência dos profissionais de segurança pública, somos pela
aprovação da proposição em análise na forma do substitutivo apresentado ao final
deste parecer.

Conclusão
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.585/2013 na forma do

Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana do Profissional de Segurança Pública com Deficiência.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  do  Profissional  de  Segurança  Pública  com
Deficiência, a ser comemorada anualmente na semana em que recair o dia 21 de
abril.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
João Leite, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sargento Rodrigues - Cabo

Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.884/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro Nações Unidas -
Amabonu -, com sede no Município de São Tiago.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.884/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores e Amigos do Bairro Nações Unidas - Amabonu -, com sede
no Município de São Tiago.

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 13
veda a remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 23 determina que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à entidade
congênere  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  ou  a  órgão
equivalente.

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

Projeto de Lei nº 4.884/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.136/2014

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude
Relatório

De autoria  do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública a entidade Unidos da Vila Esporte Clube, com
sede no Município de Contagem.

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

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende declarar de utilidade pública a entidade Unidos

da Vila  Esporte Clube, com sede no Município de  Contagem. Trata-se de pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo  a difusão e o
aperfeiçoamento da prática do futebol de campo e de outras modalidades esportivas
de cunho amador.

A instituição realiza festivais e torneios desportivos, shows e outros eventos sociais,
além de prestar assistência social.

Tendo em vista o papel desempenhado pela entidade em prol do bem-estar dos
cidadãos de  Contagem ao promover práticas esportivas e de lazer,  consideramos
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº  5.136/2014 em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.190/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a ONG Atuação, com sede no Município de São João del-Rei.
A  matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/5/2014  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.190/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

ONG Atuação, com sede no Município de São João del-Rei.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  32,  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.  37,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e
registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 5.190/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.194/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Ivair  Nogueira, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública o Instituto Integrar Vidas, com sede no Município de Pará de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/5/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção de Combate ao uso de Crack e
outras Drogas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.194/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Integrar Vidas, com sede no Município de Pará de Minas.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  31,  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.  37,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese de  sua dissolução,  o
patrimônio remanescente será destinado a entidade assistencial, com personalidade
jurídica,  fins  idênticos  à  entidade  dissolvida  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 5.194/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.195/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Comunitária Renovadora do Bairro Cidade Nova, com
sede no Município de Unaí.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/5/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.195/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Renovadora do Bairro Cidade Nova, 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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 22, 29, § 2º, e 31, §
2º vedam a remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 37, § 1º determina
que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere.

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

Projeto de Lei nº 5.195/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Duilio  de Castro, relator  -  André Quintão -  Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.198/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do deputado Antônio Lerin,  o projeto de lei  em tela visa declarar  de
utilidade pública a Associação Assistencial Rosa de Saron, com sede no Município de
Uberaba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/5/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.198/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Assistencial Rosa de Saron, com sede no Município de Uberaba.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 13
veda  a  remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados;  e  o  art.  33
determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
destinado a pessoa jurídica congênere, qualificada como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que
tenha preferencialmente o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 5.198/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - André

Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.203/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Sociedade Protetora dos Animais de Betim - Spab -, com sede no
Município de Betim.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  10/5/2014  e  distribuída  às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.203/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Protetora dos Animais de Betim - Spab -, com sede no Município de Betim.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Ressalte-se  que,  no  art.  83  do  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  item  4
determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
destinado  a  pessoa  jurídica  qualificada  como  organização  da  sociedade  civil  de
interesse público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que tenha
preferencialmente o mesmo objetivo social da entidade dissolvida; e o item 6 veda a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados.

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

Projeto de Lei nº 5.203/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.995/2012

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 203/2012, o governador do Estado enviou a esta
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Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Delfim Moreira o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 22/3/2012 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.995/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Delfim Moreira o imóvel com área de 1.038m², situado na Rua
Paulino Faria, s/nº, nesse município, registrado sob o nº 12.733, a fls 1 do Livro nº 2,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

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

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o
art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e
contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida
autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse
propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem à construção de
um  prédio  para  o  funcionamento  do  programa  Pró-Infância,  o  que  beneficiará  a
população local, especialmente o segmento infantil.

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 dispõe que
essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o
município não houver  procedido ao registro do bem; e o art.  4º estabelece que o
donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão documento
que comprove a destinação do imóvel conforme estabelecido nessa autorização.

Diante  de  tais  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em
análise.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.995/2012 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.018/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De  autoria  do  deputado  Gustavo  Valadares,  esse  projeto  dispõe  sobre  a
desafetação  do  trecho  que  especifica  e  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doá-lo  ao
Município de São Gonçalo do Rio Abaixo.

A proposição foi  distribuída para receber  parecer  à Comissão de Constituição e
Justiça, à Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça solicitou fosse o projeto baixado em diligência
ao  diretor-geral  do  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do  Estado de  Minas
Gerais - DER-MG -, para que se manifestasse sobre a viabilidade da matéria, e ao
prefeito  municipal  de  São  Gonçalo  do  Rio  Abaixo,  para  que  declarasse  sua
concordância  ou  não  com  o  projeto.  De  posse  das  respostas,  examinou
preliminarmente  a  matéria  e  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e
legalidade, com as Emendas nos 1 e 2, que apresentou.

Vem agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer conforme o art.
102, inciso XII do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei Nº 4.018/2013 visa a desafetar o trecho entre o km 45,5 e km 48

da rodovia MG 129 e a autorizar a doação da área ao Município de São Gonçalo do
Rio  Abaixo,  para  integrar  seu  perímetro  urbano.  O  art.  3º  dispõe  que  o  trecho
reverterá ao patrimônio do Estado se, num prazo de 5 anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A Comissão de Constituição e Justiça relatou em seu parecer que, de acordo com o



1372
____________________________________________________________________________

ordenamento jurídico brasileiro, as rodovias, classificadas como bem de uso comum
do povo, pois destinadas ao uso coletivo, em situações normais, não se sujeitam a
autorização prévia do Estado, nem a pagamento por sua utilização.

A transferência do trecho ao 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 incidiria somente sobre
a  titularidade  do  imóvel,  que  passaria  a  integrar  o  domínio  público  municipal,
assumindo  esse  ente  federativo  a  responsabilidade  por  sua  manutenção  e
conservação.

As normas básicas que condicionam a alienação de bens da administração estão
contidas no art. 18 do Constituição Estadual, que exige avaliação prévia, autorização
legislativa e licitação para avaliação de imóveis.

A MG-129 é uma estrada asfaltada que começa na BR 381, em Itabira, e corta,
entre outros municípios, os de São Gonçalo do Rio Abaixo, de Santa Bárbara e de
Catas Altas, indo até o de Ouro Branco. Para ser objeto de doação, uma forma de
alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua  finalidade
pública, o que pode ser feito de forma explícita ou não.

O DER-MG declara em nota técnica ser favorável ao projeto. Por esse motivo, não
encontra óbice por parte dessa comissão.

O prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo manifestou o interesse da municipalidade
pelo trecho, para integrá-lo ao perímetro urbano, em razão do crescimento da cidade.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou as Emendas nos 1 e 2, com as
quais concordamos, para adequar o projeto à melhor técnica legislativa.

Conclusão
Opinamos pela  aprovação do projeto  de  lei  nº  4.018/2013 no 1º  turno,  com as

Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Adalclever Lopes, presidente e relator - Paulo Guedes - Anselmo José Domingos.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.474/2013
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe “restringe
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o  uso  de  máscara,  venda  ou  qualquer  cobertura  que  oculte  a  face  em  eventos
multitudinários e dá outras providências”.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram
anexados à proposição o Projeto de Lei nº 4.516/2013, que visa proibir “o uso de
máscara  ou  de  qualquer  adereço que oculte  o  rosto  e  impeça a  identificação de
cidadão em manifestações públicas”, e o Projeto de Lei nº 4.596/2013, “que dispõe
sobre a realização de protestos e manifestações no Estado”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 12/9/2013,  foi  a  proposição distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer.  Em  seu  exame  preliminar,  a
Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do projeto.

Cabe agora a esta comissão apreciar  a proposição quanto ao mérito,  conforme
dispõe o art. 102, XV, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto  de  lei  em  apreço  tem  o  objetivo  de  restringir  o  uso  de  máscara  ou

qualquer outro tipo de cobertura que dificulte a identificação do indivíduo (art. 1º do
projeto). Nos termos do art. 2º, “a pessoa com a face oculta por qualquer meio é
obrigada a se identificar sempre que solicitado por policial em serviço ou por servidor
público no exercício do poder de polícia” e, se houver fundado receio de dano ao livre
exercício do direito de reunião e manifestação, ao caráter pacífico do evento ou à
segurança das pessoas e do patrimônio, facilitado pela ocultação da face, qualquer
dos agentes públicos mencionados no caput poderá ordenar a retirada da máscara (§
1º do art. 2º). O art. 3º do projeto, por sua vez, prescreve as sanções a que está
sujeito o infrator da lei, a saber: encaminhamento à identificação criminal (inciso I);
multa de até 10.000 Ufemgs (inciso II)  e o monitoramento permanente em outros
eventos de natureza análoga (inciso III).

O objetivo da proposição em análise é permitir que os órgãos de segurança pública
tenham um instrumento de enfrentamento de manifestações de rua em que estejam
presentes pessoas mascaradas com o intuito deliberado de se valer do anonimato
para promover depredações ao patrimônio público e privado. O projeto decorre de
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experiências recentes vivenciadas no País, nas quais pessoas mascaradas de grupos
organizados,  tais  como  os  denominados  black  blocs,  têm  se  infiltrado  em
manifestações  populares  legítimas,  para  promover  diversos  atos  de  violência,
inclusive contra policiais.

A proposição, em linhas gerais, atende também aos objetivos das matérias que lhe
foram anexadas: o Projeto de Lei nº 4.516/2013, que visa proibir “o uso de máscara
ou de qualquer adereço que oculte o rosto e impeça a identificação de cidadão em
manifestações  públicas”,  e  o  Projeto  de  Lei  nº  4.596/2013,  “que  dispõe  sobre  a
realização de protestos e manifestações no Estado”.

A proposta  em  apreço  recebeu  parecer  pela  constitucionalidade,  juridicidade  e
legalidade da Comissão de Constituição e Justiça, cabendo a esta comissão avaliar o
mérito do projeto na área de segurança pública. Sob esse prisma, não há dúvidas de
que  a  proibição  do  uso  de  máscaras  em  manifestações  de  rua  é  uma  medida
necessária em face da violência  que esses grupos mascarados  têm praticado na
atualidade. Além de auxiliar o trabalho dos órgãos de segurança pública, a medida
contribui para proteger os movimentos sociais legítimos, que de forma ordeira e bem
intencionada estão saindo às ruas em busca de melhorias para o Brasil. Isso porque
a  ação  dos  vândalos  e  criminosos  infiltrados  nas  manifestações  contamina  os
movimentos sociais e lhes retira a legitimidade.

Outrossim, conforme sugestão da própria Comissão de Constituição e Justiça em
seu  parecer,  cabe a  esta  comissão avaliar  possíveis  exageros  do  projeto.  Nesse
aspecto, é importante que a restrição do uso de máscaras não atinja alvos diversos
do espírito  dessa medida legislativa,  como, por  exemplo,  o  uso de máscaras em
manifestações culturais e religiosas, tais como o carnaval, o teatro, as manifestações
folclóricas e as festas religiosas. Nesse sentido, propomos a Emenda nº 1, com o fito
de aperfeiçoar a proposta, estabelecendo que a restrição da lei se aplica somente no
caso de fundado receio de uso de camuflagem objetivando a prática de depredações
e outros tipos de crime, a juízo da autoridade competente.

Com essa emenda, objetivamos criar um critério de avaliação segundo o qual o uso
de máscaras e afins, presumivelmente, será contra o interesse público e deve ser
restringido.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.474/2013, no

1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.
EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:
“Art. 1º - (…)
Parágrafo único - A restrição a que se refere o caput aplica-se somente no caso de

fundado  receio  de  uso  da  camuflagem  objetivando  a  prática  de  depredações  ou
outros tipos de crime, a juízo da autoridade competente.”.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
João Leite, presidente - Leonardo Moreira, relator - Lafayette de Andrada - Cabo

Júlio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.655/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Braulio Braz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
alterar a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 20.566, de 20 de dezembro de
2012, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco do Glória
o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 1º/11/2013 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Em 19/11/2013, esta comissão 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 São Francisco do Glória para que se manifestassem sobre a
pretendida alteração.

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

A Lei nº 20.566, de 2012, autorizou o Poder Executivo a doar ao Município de São
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Francisco do Glória imóvel com área de 10.000m², situado nesse município, para a
construção de reservatório  de  água e posto  de saúde municipal.  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 4.655/2013, além da construção de reservatório para o
abastecimento  de  água  da  parte  mais  elevada  do  município,  que  o  imóvel  seja
utilizado para o funcionamento de quadra poliesportiva, e não de posto de saúde.

Em sua justificação, o autor da matéria esclarece que a construção do posto de
saúde  anteriormente  prevista  não  será  necessária,  porque  o  Município  de  São
Francisco  do  Glória  já  possui  duas  unidades  básicas  e  um  posto  de  saúde,  que
prestam a assistência necessária àquela comunidade. Por outro lado, o imóvel objeto
da  doação  do  Estado  atende  às  exigências  do  Ministério  da  Educação  para  a
construção de uma quadra poliesportiva,  por  meio do Programa de Arrendamento
Residencial.

O art. 2º da proposição em análise estabelece que o imóvel reverterá ao patrimônio
do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data de publicação da nova
lei, não lhe for dada a destinação prevista.

Por fim, o art. 3º revoga, equivocadamente, o parágrafo único do art. 1º da Lei nº
20.566, de 2012, uma vez que o art. 1º, ao dar nova finalidade ao bem, já alterou a
previsão daquela norma. Seria necessária a revogação do art. 2º da referida Lei nº
20.566 para evitar a concorrência de dois prazos concomitantes para a reversão do
bem em caso de descumprimento de sua finalidade.

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 São Francisco do Glória, por meio do
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Ofício  nº  264/2013,  esclareceu  que  a  alteração  pretendida  é  importante  para  o
município,  pois  a  construção  de  quadra  poliesportiva  é  um  antigo  anseio  da
comunidade.

Por seu turno, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, por
meio  da  Nota  Técnica  nº  841/2014,  posicionou-se  favoravelmente  à  alteração
desejada,  uma  vez  que  as  finalidades  propostas  irão  beneficiar  a  comunidade,
cumprindo socialmente as exigências da lei.

Cabe, por fim, a apresentação das Emendas nºs 1 e 2, redigidas ao final deste
parecer,  sendo  a  primeira  para  adequar  o  texto  do  art.  1º  do  projeto  à  técnica
legislativa; e a segunda, para sanar o equívoco apontado no art. 3º.

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

do Projeto de Lei nº 4.655/2013 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - O imóvel localizado no Município de São Francisco do Glória, a que se

refere a Lei nº 20.566, de 20 de dezembro de 2012, passa a destinar-se à construção
de um reservatório de água e de uma quadra poliesportiva.”.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 20.566, de 20 de dezembro de 2012.”.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - André

Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.963/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  da  deputada  Liza  Prado,  o  projeto  de  lei  em  tela  “dispõe  sobre  a
utilização de parcela de depósitos judiciais de tributos para pagamento de precatórios
e requisições de pequeno valor no Estado de Minas Gerais”.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  1º/3/2014  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A  proposição  em  análise  prevê  a  possibilidade  de  utilização  de  parcela  dos

depósitos  tributários  judiciais  e  extrajudiciais  em  dinheiro  administrados  pelos
tribunais  de  justiça  para  o  pagamento  de  precatórios  e  requisições  judiciais  de
pequeno  valor.  Em  contrapartida,  garante-se  a  criação  de  Fundo  de  Reserva,
composto pelas parcelas não repassadas, destinado a garantir  a restituição ou os
pagamentos  referentes  aos  depósitos,  conforme  decisão  proferida  no  processo
judicial de referência. Vejamos a redação do caput do art. 1º e seu §1º:

“Art. 1º - Os depósitos judiciais e extrajudiciais em dinheiro, tributários, existentes
no  Banco  do  Brasil,  na  data  da  publicação  desta  lei,  bem  como  os  respectivos
acessórios e os depósitos que vierem a ser feitos poderão ser transferidos para conta
vinculada de pagamento de precatórios, até a proporção de 25% (vinte e cinco por
cento) de seu valor atualizado, para fins de pagamento de precatórios e requisições
pequeno  valor,  observada  as  normas  para  pagamento  previstas  no  art.  100  da
Constituição Federal.

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

Os  demais  dispositivos  do  projeto  fixam,  entre  outras,  normas  sobre  a
administração do fundo e manutenção de seu saldo, disponibilização de extratos de
movimentação  de  depósitos,  manutenção  de  contas  individualizadas,
encaminhamento  de  demonstrativo  de  movimentação  da  conta  vinculada  de
pagamento de precatórios e abertura de crédito adicional especial ao orçamento do
Estado.

Passamos à análise da proposição.
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Primeiramente,  faz-se  necessário  tecer  algumas  considerações  a  respeito  da
competência do Estado para legislar sobre matéria relativa a depósitos judiciais.

Nesse  diapasão,  cumpre  trazer  à  baila  o  entendimento  do  Supremo  Tribunal
Federal quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.909/RS,
contra  a  Lei  nº  11.667,  de  11  de  setembro  de  2001,  que instituía  o  Sistema de
Gerenciamento dos depósitos Judiciais pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Sul.
No referido julgado, o STF entendeu que “lei que versa sobre depósitos judiciais é de
competência legislativa exclusiva da União, por tratar de matéria processual (inciso I
do art. 22 da Constituição da República). Vejamos trecho do voto do ministro Ayres
Britto:

“(…)  a  lei  impugnada  versa  sobre  matéria  de  competência  legislativa  que  é
reservada privativamente à União (inciso I do art.  22 da Carta Magna).  Conforme
decidiu esta nossa corte na ADI 3.458, que impugna lei do Estado de Goiás sobre a
administração da conta dos depósitos judiciais e extrajudiciais, o tema é de direito
processual.  Isso porque não se pode apartar  das categorias do processo eventual
depósito judicial. Tanto que já existe uma lei federal (a de número 11.429, de 26 de
dezembro de 2006), que dispõe, de maneira uniforme, sobre os depósitos judiciais de
tributos, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal.

12. À derradeira, anoto que é necessário deixar claro que, ao assentar a natureza
processual da lei impugnada, não se está a dizer que a administração dos depósitos
judicias constitui atividade jurisdicional. Não! Conforme assentou o Supremo Tribunal
Federal na ADI 2.214-MC, os depósitos judiciais têm natureza administrativa. Sucede
que, segundo ressaltou o ministro Cezar Peluso na ADI 3.458, a disciplina da matéria
é 'tipicamente processual, sem dúvida nenhuma, porque o processo também é objeto
de  normas  que  concernem  a  atividades  administrativas  voltadas  ao  exercício  da
função jurisdicional'”.

Assim,  podemos  concluir,  em  consonância  com  o  entendimento  majoritário
averbado na ADI 2.909/RS, que a apresentação de projeto de lei, no âmbito desta
Casa Legislativa, objetivando utilizar parcela de depósitos judiciais para pagamento
de  precatórios  e  requisições  de  pequeno  valor  viola  o  sistema  constitucional  de
distribuição de competências legislativas, na medida em que a matéria se insere no
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âmbito da competência legislativa privativa  da União  (direito  processual  civil),  nos
termos do disposto no inciso I do art. 22 da Constituição da República.

Com  argumentos  semelhantes  aos  averbados  na  ação  direta  anteriormente
referida, destacamos o julgamento da ADI 2.855/MT, em que foi relator o ministro
Marco Aurélio, no qual se questionou a Lei nº 7.604, de 27 de dezembro de 2001,
resultante de projeto de iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado, que instituiu o
Sistema Financeiro de Conta Única de Depósitos sob aviso à disposição da Justiça
no  Poder  Judiciário  no  Estado  do  Mato  Grosso.  Com  efeito,  o  ministro  Ricardo
Lewandowski,  ratificando  o  voto  do  ministro  relator,  que  foi  acompanhado  pela
maioria,  acrescentou existir  no  texto normativo  impugnado ofensa ao disposto  no
inciso I do art. 22 da Constituição da República, por disciplinar matéria afeta ao direito
processual, invadindo, portanto, competência privativa da União.

Salientamos ainda que o tratamento dos depósitos judiciais referentes a tributos,
objeto da proposição em tela, já é regulado na Lei Federal nº 11.429, de 2006, que
estabelece normas gerais sobre o tema. Com efeito, de acordo com a referida lei, os
estados  e  o  Distrito  Federal  podem  ter  acesso  a  70%  dos  depósitos  judiciais
tributários,  desde  que  instituam  fundo  de  reserva  destinado  a  manter  os  valores
remanescentes.  Nos  termos  do  art.  3º,  os  recursos  repassados  serão  aplicados,
exclusivamente, no pagamento de precatórios judiciais de qualquer natureza ou da
dívida fundada do estado e do Distrito Federal.

Cumpre-nos registrar que a Lei Complementar nº 147, de 2013, do Estado do Rio
de Janeiro, citada na justificação do projeto, bem como a Lei Complementar nº 159,
de 25 de julho de 2013, do Estado do Paraná, que dispõem sobre a utilização de
parcela de depósitos judiciais, foram objeto de Ações Diretas de Inconstitucionalidade
perante o Supremo Tribunal  Federal.  Além dos  argumentos aqui  expostos,  outros
foram utilizados.

Conforme a petição inicial da ADI 5072 que questiona a lei fluminense, e da Adi
5099,  contra  a  lei  do  Paraná,  haveria  violação  dos  seguintes  dispositivos
constitucionais:  art.  5º,  caput,  por ofensa ao direito  de propriedade;  art.  22,  I,  por
invasão  da  competência  privativa  da  União  para  legislar  sobre  Direito  Civil  e
Processual; art. 96, I, por desatendimento à autorização constitucional de iniciativa
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legislativa  aos  tribunais  de  justiça;  art.  100,  caput,  por  desrespeito  à  imposição
constitucional  de  o  pagamento  de  precatórios  fazer-se  com receitas  correntes  do
Estado,  não  com  valores  da  propriedade  de  terceiros;  art.  148,  por  maltrato  à
autorização constitucional para instituição de empréstimos compulsórios; art. 168, por
desobediência  à  sistemática  constitucional  de  transferência  de  recursos do Poder
Executivo ao Poder Judiciário; art. 170, II, por agressão ao direito de propriedade dos
titulares  dos  depósitos  judiciais;  e,  por  fim,  art.  192,  por  desconsideração  à
competência  da  União  para  disciplinar  o  funcionamento  do  sistema  financeiro
nacional mediante lei complementar.

No que tange à mencionada Lei Complementar nº 159, de 2013, destacamos ainda
que, de acordo com informação constante no site do Conselho Nacional de Justiça
(disponível  em:  www.cnj.jus.br),  por  unanimidade,  o  Plenário  do  CNJ decidiu,  em
22/10/2013,  proibir  a  formalização  de  convênio  ou  qualquer  outro  ajuste  que
possibilite a transferência, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para o Poder
Executivo estadual, de valores de depósitos judiciais e de recursos não tributários.

Assim, em vista do exposto, entendemos que o projeto em exame padece de vícios
insanáveis  de  natureza  jurídica,  em  razão  de  invasão  de  competência  legislativa
privativa da União.

Conclusão
Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.963/2014.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - André

Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.972/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, a proposição em epígrafe autoriza o
Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - a transferir ao
Município de Guiricema os direitos de posse sobre o trecho de rodovia que especifica.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  8/3/2014,  foi  o  projeto  distribuído  às



1382
____________________________________________________________________________

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 25/3/2014, a relatoria solicitou o encaminhamento da proposição, nos
termos do art. 301 do Regimento Interno,  ao DER-MG, para que se manifestasse
sobre a viabilidade do projeto.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

Trata  o  Projeto  de  Lei  nº  4.972/2014  de  autorizar  o  DER-MG  a  transferir  ao
Município  de  Guiricema os direitos  de posse sobre  o  trecho da Rodovia MG-447
situado entre o Km 33,7 e o Km 35, para ser destinado à instalação de via urbana.
Em seu art. 2º, a proposição estabelece que o trecho reverterá ao DER-MG se, findo
o prazo de cinco anos contados da data de publicação da lei autorizativa, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens
públicos em três categorias segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,
bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a
coletividade, independentemente de autorização do poder público, tais como ruas e
estradas.  Os bens de uso especial  são aqueles  que possuem destinação pública
específica,  sendo  utilizados  na  execução  de  serviço  público  ou  de  atividade
burocrática, como os imóveis que abrigam as repartições públicas. Tanto os bens de
uso  comum  do  povo  quanto  os  bens  de  uso  especial  integram  o  patrimônio
indisponível  do Estado,  pois,  enquanto tiverem afetação pública,  não poderão ser
objeto de alienação.

Já os bens dominicais são aqueles que, mesmo pertencentes ao Estado, não têm
afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado,
como os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens  constituem  o  patrimônio
disponível do poder público, em relação aos quais  o Estado exerce um direito  de
propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.
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De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-
se  que  as rodovias  são bens de uso comum do povo,  pois  se  destinam ao uso
coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado
nem a pagamento por sua utilização.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam
no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização
legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a
exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da
lei.

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.

É  importante  ressaltar  que,  para  a  transferência  de  bem  imóvel  do  Estado,  é
imprescindível sua desafetação, ou seja, a perda de sua finalidade pública. No caso
de bens de uso comum, como na proposição em tela, essa desafetação deve ser feita
de maneira explícita, na própria lei que autoriza a transferência do bem, para, logo em
seguida, determinar sua afetação como via pública. Assim, a natureza jurídica do bem
não será comprometida pela alienação.

Em decorrência disso,  a doação do referido  trecho da Rodovia  MG-447 para  o
Município  de  Guiricema não  implicará  alteração em  sua  natureza  jurídica,  pois  o
imóvel continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que
o  percurso  será  integrado  ao  perímetro  urbano  como  via  pública.  A modificação
básica incidirá sobre a sua titularidade, que passará ao domínio municipal, de modo
que será o município o ente federativo que assumirá a responsabilidade pelas obras
necessárias a sua manutenção e conservação.

Cabe  destacar  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações
Institucionais  encaminhou  a  esta  Casa  a  Comunicação  Interna  do  DER-MG  nº
103/2012, declarando-se favorável à pretensão do projeto em exame, uma vez que a
medida irá possibilitar a expansão urbana daquele município e contribuir para o seu
desenvolvimento.
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Por fim, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, com o
propósito de adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 4.972/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder
Executivo a doá-lo ao Município de Guiricema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-447, com extensão de 1,3km (um

vírgula três quilômetro), compreendido entre o Km 33,7 e o Km 35.
Art.  2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Guiricema o

trecho de rodovia de que trata o art. 1°.
Parágrafo único - O trecho de rodovia a que se refere o  caput passa a integrar o

perímetro urbano do Município de Guiricema e destina-se à instalação de via urbana.
Art. 3° - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único
do art. 2°.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.213/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado  Luiz  Henrique,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  autoriza  a
Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a doar ao Estado o imóvel que especifica

Publicada no Diário  do Legislativo de 17/5/2014,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  5.213/2014  visa  autorizar  a  Fundação  Rural  Mineira  -

Ruralminas - a doar ao Estado o imóvel com área de 6.550m², situado no Município
de Jaíba, registrado sob o nº 1, a fls.  1-7 do Livro 8,  no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Manga.

Inicialmente,  ressalte-se  que  o  citado  Registro  nº  1  se  refere  a  uma  área  de
9.291.000m², do qual deverá ser desmembrada a área de 6.550m² que se pretende
transferir ao patrimônio do Estado.

Na análise  jurídica  da  matéria,  o  art.  18  da  Constituição Mineira  exige,  para  a
alienação  de  bens  públicos,  avaliação  prévia,  autorização  legislativa  e  licitação,
excepcionada esta quando se tratar de doação e permuta, na forma da lei. O § 5º
desse dispositivo estende essas imposições às autarquias e fundações públicas.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
Essa norma subordina a alienação a interesse público devidamente justificado e, para
bens imóveis, seu inciso I exige, para órgãos da administração direta, autárquicas e
fundacionais, autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de
concorrência, dispensada esta no caso de doação.

Com  relação  ao  interesse  público,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição
destina o bem à construção do fórum da Comarca de Jaíba, possibilitando melhorias
na prestação jurisdicional à região.

Ademais, o art. 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio da Ruralminas se,
no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista.

É importante informar que o projeto em análise foi instruído com cópia da Ata da 1ª
Reunião  do  Conselho  Curador  da  Ruralminas,  realizada  em  26/3/2014,  em  que
consta a aprovação unânime da alienação da área de 6.550m² para a instalação do
fórum de Jaíba, em atendimento ao interesse dessa região.

Por fim, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com a finalidade



1386
____________________________________________________________________________

de esclarecer que a área a ser doada será desmembrada de imóvel da Ruralminas,
acrescentar o memorial descritivo dessa parte e corrigir sua área para 6.534m², a fim
de que o cartório possa criar uma nova matrícula para a parte transferida ao Estado.

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

do Projeto de Lei nº 5.213/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza a Fundação Rural Mineira -Ruralminas -a doar ao Estado o imóvel que
especifica, situado no Município de Jaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a Fundação Rural Mineira -Ruralminas -autorizada a doar ao Estado a

área de 6.534m² (seis mil quinhentos e trinta e quatro metros quadrados), conforme
descrição  do  Anexo  desta  lei,  a  ser  desmembrada  de  imóvel  com  área  de
9.291.000m² (nove milhões duzentos e noventa e um mil metros quadrados), situado
no Município  de Jaíba,  registrado sob o nº  1,  a fls.  1  do Livro 8,  no Cartório  de
Registro de Imóveis da Comarca de Manga.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o  caput destina-se à construção do
fórum da Comarca de Jaíba.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)
A área a ser doada confronta a nordeste com a Rua João Antônio de Oliveira, numa

extensão  de  54m  (cinquenta  e  quatro  metros);  a  sudeste  com  a  Rua  Cassiano
Gonçalves, numa extensão de 121m (cento e vinte e um metros); a sudoeste com a
Rua Eurico Tolentino de Oliveira, numa extensão de 121m (cento e vinte e um metros)
e  a  noroeste  com  a  Rua  Rivaldir  Floriano  dos  Santos,  numa  extensão  de  54m
(cinquenta e quatro metros), totalizando uma área de 6.534m² (seis mil quinhentos e
trinta e quatro metros quadrados).
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Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - André

Quintão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.175*

Altera o art.  2° da Lei n° 16.279,  de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os
direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O inciso X do caput do art. 2° da Lei n° 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. 2° - (…)
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. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
* - Republicado em virtude de incorreção verificada na edição de 15/5/2014, na pág.

3.
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.220

Altera o art. 1° da Lei n° 20.600, de 2 de janeiro de 2013.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 20.600, de 2 de janeiro de 2013, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art.  1°  -  Fica denominado Hospital  Regional  de Barbacena Dr.  José Américo o
hospital  regional  da  Fundação Hospitalar  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -  situado no
Município de Barbacena.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.221
Declara de utilidade pública a Associação Tancredo Neves, com sede no Município

de Brazópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Tancredo Neves, com

sede no Município de Brazópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 15 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.222
Declara de utilidade pública a Associação Recreativa Internacional, com sede no

Município de Nepomuceno.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Recreativa Internacional,

com sede no Município de Nepomuceno.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 20 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.223
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  Comunitário  do

Médio Rio Grande, com sede no Município de Nepomuceno.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento

Comunitário do Médio Rio Grande, com sede no Município de Nepomuceno.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos de 22 de maio 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.224
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Recreativa Amigos e Amigos -

Acraa -, com sede no Município de Nepomuceno.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Recreativa

Amigos e Amigos - Acraa -, com sede no Município de Nepomuceno.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos de 22 de maio 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.225
Declara de utilidade pública o Lions Clube de Uberlândia 21 de Abril, com sede no

Município de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lions Clube de Uberlândia 21 de Abril,

com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos de 22 de maio 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente



1392
____________________________________________________________________________

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.226
Declara de utilidade pública o Lar do Idoso São Vicente de Paulo de Perdizes, com

sede no Município de Perdizes.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar do Idoso São Vicente de Paulo de

Perdizes, com sede no Município de Perdizes.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos de 22 de maio 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.227
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Trabalhadores  Aposentados  e

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

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

Aposentados  e  Pensionistas  Ecléticos  da  Região  Nordeste  de  Belo  Horizonte  -
Astapen -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos de 22 de maio 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.228
Declara de utilidade pública a Associação Irmandade Dona Neca,  com sede no

Município de Luz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Irmandade Dona Neca,
com sede no Município de Luz.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos de 22 de maio 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.229
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Alagadiço, com sede no

Município de Espinosa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Alagadiço,

com sede no Município de Espinosa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.230
Declara  de  utilidade  pública  o  Rotary  Club  de  Curvelo  -  Norte,  com  sede  no

Município de Curvelo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Rotary Club de Curvelo - Norte, com

sede no Município de Curvelo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário



1394
____________________________________________________________________________

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.231
Declara de utilidade pública a entidade Casa de Repouso e Tratamento Senhora

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

Tratamento Senhora Santana, com sede no Município de Brasília de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.232
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente do Lar Santa Isabel,  com

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

Isabel, com sede no Município de Fruta de Leite.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.233
Declara de utilidade pública a Associação Amigos da Esperança - AAE -, com sede

no Município de Santo Antônio do Rio Abaixo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos da Esperança -

AAE -, com sede no Município de Santo Antônio do Rio Abaixo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de maio de 2014.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.234
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Guarda  Mirim  Alferes  Tiradentes  de

Betim, com sede no Município de Betim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Guarda Mirim Alferes

Tiradentes de Betim, com sede no Município de Betim.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.235
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Moradores  de

Brasilândia, com sede no Município de Frei Inocêncio.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores de Brasilândia, com sede no Município de Frei Inocêncio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.236
Declara de utilidade pública a Associação de Valorização da Vida - AVV -, com sede

no Município de Guaxupé.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Valorização da Vida -

AVV -, com sede no Município de Guaxupé.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.237
Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Social Pão da Vida, com sede

no Município de Lagoa Santa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural e Social Pão da

Vida, com sede no Município de Lagoa Santa.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.238
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.239
Declara de utilidade pública o Projeto Social Santo Antônio - Prossan -, com sede

no Município de Pouso Alegre.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Social Santo Antônio - Prossan

-, com sede no Município de Pouso Alegre.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.240
Declara de utilidade pública a Associação Garimpense de Apoio à Pessoa Idosa -

Grupo Feliz Idade, com sede no Município de Conceição das Alagoas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Garimpense de Apoio à

Pessoa Idosa - Grupo Feliz Idade, com sede no Município de Conceição das Alagoas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.241
Declara de utilidade pública a entidade Ação Beneficente Resplandecente Estrela

da Manhã - Abrem -, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Ação  Beneficente

Resplandecente Estrela da Manhã - Abrem -, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.242
Declara de utilidade pública a Associação Oásis de Assistência Social, 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 Oásis  de  Assistência

Social, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.243
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Casa  Lar  de  Itabirito,  com  sede  no

Município de Itabirito.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa Lar de Itabirito, com

sede no Município de Itabirito.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.244
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de São Geraldo do Jataí,

com sede no Município de Curvelo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  de  São

Geraldo do Jataí, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
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Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.245
Declara de utilidade pública a Sociedade Protetora de Animais de São Lourenço,

com sede no Município de São Lourenço.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Protetora de Animais de

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

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.246
Declara de utilidade pública a Associação Uberabense de Proteção aos Animais -

Supra -, com sede no Município de Uberaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Uberabense de Proteção

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

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.247
Declara de utilidade pública a Associação Ambiental São Sebastião dos Campos,

com sede no Município de Senador Amaral.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ambiental São Sebastião

dos Campos, com sede no Município de Senador Amaral.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.248
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Defesa  da  Ibituruna  e  do  Meio

Ambiente - ONG Ambientalista, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Defesa da Ibituruna e

do  Meio  Ambiente  -  ONG Ambientalista,  com  sede  no  Município  de  Governador
Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de maio de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.249
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Porto

Firme - Consep -, com sede no Município de Porto Firme.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

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

ATAS
ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/5/2014
Presidência da Deputada Liza Prado

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
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Questão  de  Ordem  -  Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 63/2014 - Projetos de
Lei nºs 5.227 a 5.238/2014 - Requerimentos nºs 8.041 a 8.087/2014 - Requerimentos
dos deputados Adelmo Carneiro Leão,  Lafayette de Andrada,  Duarte Bechir,  João
Leite e Gilberto Abramo e das Comissões de Assuntos Municipais (5), de Segurança
Pública (2),  de Turismo, de Direitos Humanos (2),  de Defesa do Consumidor e da
Pessoa  com  Deficiência  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  do
Trabalho, de Meio Ambiente, da Pessoa com Deficiência e de Segurança Pública e do
deputado Sávio Souza Cruz - Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Lafayette
de Andrada, Carlos Pimenta, Doutor Wilson Batista, João Leite e Sargento Rodrigues
- 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisões da Presidência
(4)  -  Palavras  da  Presidente  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do deputado Lafayette
de  Andrada;  deferimento  -  Questão  de  Ordem  -  Votação  de  Requerimentos:
Requerimentos  dos  deputados  Gilberto  Abramo,  João Leite  e  Duarte  Bechir  e  da
Comissão de Direitos Humanos; aprovação - Requerimento da Comissão de Direitos
Humanos;  discurso  do  deputado  Rogério  Correia;  votação  do  requerimento;
aprovação - Requerimentos das Comissões da Pessoa com Deficiência, de Turismo e
de Assuntos Municipais (5); aprovação - Requerimento da Comissão de Segurança
Pública; discurso do deputado Rogério Correia; votação do requerimento; aprovação -
Requerimentos das Comissões de Segurança Pública e de Defesa do Consumidor;
aprovação -  Discussão e Votação de Indicações: Indicações nºs  70,  71,  72,  78 e
79/2013; aprovação - Indicação nº 82/2013; Questões de Ordem - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Agostinho

Patrus  Filho  -  Almir  Paraca -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos  -  Antônio
Genaro  -  Arlen  Santiago  -  Braulio  Braz  -  Cabo  Júlio  -  Carlos  Henrique  -  Carlos
Pimenta -  Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor  Wilson Batista -  Duilio  de
Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gil Pereira -
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Gilberto Abramo - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado
- Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -
Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio -
Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -
Sebastião  Costa  -  Tiago  Ulisses  -  Ulysses  Gomes  -  Vanderlei  Miranda -  Wander
Borges.

Abertura
A presidente  (deputada  Liza  Prado)  -  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.
Questão de Ordem

A deputada Luzia Ferreira - Sra. Presidente desta reunião, deputada Liza Prado,
que com o deputado João Leite está compondo muito bem os trabalhos, queria fazer
um registro e manifestar o meu pesar pelo falecimento do Dr. Marco Aurélio Baggio,
que  era  vizinho  da  Assembleia  -  morava  na  Rua  Rodrigues  Caldas.  Um  grande
psiquiatra,  psicanalista  e  também  um  grande  escritor,  autor  de  37  livros  sobre
diferentes assuntos. Dono de inteligência rara e de grande capacidade de superação,
ele contava ser de família humilde. Calçou o primeiro sapato aos 14 anos e estudou
com muita dificuldade e determinação.  Posso considerar  que é uma das grandes
inteligências de Minas Gerais e do País. Interessava-se muito por literatura, porque
dizia que ela aproxima as pessoas. Foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro e da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, seção Minas Gerais. Fez
relacionamentos por toda Minas Gerais, reconhecido e aplaudido; pessoa que tinha
muito compromisso público e muita sabedoria. Era um amigo querido, assim como
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toda a família. Faleceu ontem e foi enterrado hoje, pela manhã. Então quero que fique
registrado nos anais desta Casa o nosso reconhecimento a sua atuação na medicina
e na literatura em Minas Gerais e o nosso pesar pelo seu falecimento.

A presidente - Nossos sentimentos à família.
Correspondência

- O deputado Rômulo Viegas, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do  Sr.  Adenilson  Idalino  de  Sousa,  subsecretário  de  Esportes,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 7.469/2014, da Comissão de Esporte.

Do Sr. André Merlo, secretário de Agricultura, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 6.713/2013, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, presidente da Associação Mineira de Municípios,
prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Assuntos
Municipais encaminhado por meio do Ofício nº 674/2014/SGM.

Do Sr.  Antonio Carneiro Silva, juiz diretor do Foro da Comarca de Sete Lagoas,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.269/2014,  da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr.  Antonio Gama Junior,  subcorregedor-geral  de  Polícia Civil  (3),  prestando
informações relativas aos  Requerimentos  n°s  6.156,  6.467/2013 e 7.299/2014,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Aurélio de Oliveira, presidente interino do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Mosquito e Demais Afluentes Mineiros do Rio Pardo, encaminhando moção de
apoio desse comitê ao Movimento de Articulação e Mobilização dos Municípios do
Alto Rio Pardo, para retomada das obras de construção da Barragem de Berizal, na
calha do Rio Pardo. (À Comissão de Minas e Energia.)

Dos  Srs.  Bernardo  Santana  de  Vasconcellos,  líder  do  Bloco  Parlamentar
PR/PTdoB/PRP  da  Câmara  dos  Deputados,  e  Bonifácio  de  Andrada,  deputado
federal,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.605/2014,  da
Comissão do Trabalho.

Do Sr. Carlos Márcio de Souza Macedo, juiz de direito, agradecendo manifestação
de aplauso formulada por esta Casa em atenção a requerimento do deputado João
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Vítor Xavier,  pela atuação que impediu o rebaixamento do Betim Esporte Clube à
série D.

Do  Sr.  Danilo  Antonio  de  Souza  Castro,  secretário  adjunto  de  Casa  Civil  (2),
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 4.508/2013, em atenção a
pedido de diligência da Comissão de Fiscalização Financeira, e 4.798/2013, 4.865,
4.993 e 5.006/2014, em atenção a pedidos de diligência da Comissão de Justiça. (-
Anexem-se os ofícios e as informações aos respectivos projetos de lei.)

Do  Sr.  Eduardo  Antônio  Codo  Santos,  subsecretário  do  Tesouro  Estadual,
informando o valor da receita corrente líquida do Estado referente ao período de maio
de 2013 a abril de 2014. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da  Sra.  Elisa  Smaneoto,  diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da
Presidenta  da  República,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
7.670/2014, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Euripedes Guerra, gerente do Distrito do Alto São Francisco, da Copasa-MG,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.558/2014,  da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr. Eduardo Nepomuceno de Sousa, promotor de justiça, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 3.583/2012, do deputado Elismar Prado.

Da  Sra.  Fernanda  Maria  Pessoa  di  Cavalcanti,  auditora  fiscal  do  Trabalho,  do
Ministério do Trabalho e Emprego, prestando informações relativas ao requerimento
da Comissão da Pessoa com Deficiência encaminhado pelo Ofício nº 860/2014/SGM.

Do Sr. Fernando Rodrigues Guimarães, presidente da Câmara Municipal de Catas
Altas, solicitando a esta Casa apoio à reivindicação dos delegados dos municípios
que menciona. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Hélio Ferreira Magalhães, auditor fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho
e  Emprego,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  1.923/2011,  da
Comissão de Assuntos Municipais.

Do  Sr.  Henry  Wagner  Vasconcelos  de  Castro,  promotor  de  justiça,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  nº  7.270/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.
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Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  diretor-geral  do  DER-MG,  prestando
informações relativas ao Requerimento nº  2.404/2012,  da deputada Liza Prado.  (-
Anexe-se ao referido requerimento.)

Do Sr.  José  Eugênio  de  Avelar  Monteiro  de  Castro,  presidente  da  Metrominas,
prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Transporte
encaminhado pelo Ofício nº 1.504/2014/SGM.

Do  Sr.  Júlio  Delgado,  deputado  federal,  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento n° 7.605/2014, da Comissão do Trabalho.

Da Sra. Luana de Carvalho Drummond Salvador, advogada da empresa Claro S.A.,
prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Defesa  do
Consumidor encaminhado por meio do Ofício nº 1.516/2014/SGM.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (3),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 6.809/2013 e 7.249/2014, da Comissão
de Participação Popular, e 7.604/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  secretária  de  Planejamento,  prestando  informações
relativas ao Requerimento n° 2004/2011, da Comissão de Turismo.

Do Sr.  Ricardo  Augusto Simões Campos,  presidente  da  Copasa-MG, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 4.717/2013, da Comissão de Defesa do
Consumidor. (- Anexe-se ao referido requerimento.)

Do  Sr.  Rogério  Aoki  Romero,  secretário  adjunto  de  Turismo  (2),  prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.108/2012,  da  Comissão  de
Participação Popular, e 5.704/2013, da deputada Liza Prado.

Do Sr. Rogério Veiga Aranha, superintendente do Patrimônio da União em Minas
Gerais, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 7.676/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr.  Saulo  Carvalho,  diretor-geral  da Agência de Desenvolvimento  da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.500/2012, da Comissão de Transporte. (- Anexe-se ao referido requerimento.)

Do Ten.-Cel. PM Arnaldo Pereira Júnior, comandante do 37º Batalhão de Polícia
Militar, prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.494/2014, do deputado
Cabo Júlio.
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Do  Sr.  Vilson  Luiz  da  Silva,  presidente  da  Federação  dos  Trabalhadores  na
Agricultura  do  Estado de Minas  Gerais,  manifestando apoio  ao  Projeto  de  Lei  nº
4.944/2014  e  apresentando  sugestão  para  seu  aperfeiçoamento,  em  atenção  a
pedido de diligência da Comissão de Política Agropecuária. (- Anexe-se ao referido
projeto de lei.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 63/2014

Altera  a  Lei  nº  5.301,  de  16  de  outubro  de  1969,  que  contém  o  Estatuto  dos
Militares do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 13 do art. 136 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a seguinte

redação:
“§ 13 - A policial militar e a bombeiro militar poderão requerer sua transferência para

a reserva remunerada após vinte e cinco anos de contribuição, desde que conte, pelo
menos, quinze anos de efetivo serviço, com proventos integrais, vedada a contagem
de qualquer tempo fictício não prevista nesta lei”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Na esteira da proteção erigida pelo ordenamento jurídico brasileiro,

apresenta-se  a  presente  proposição  com  intuito  de,  nos  moldes  já  traçados  pela
Constituição Federal, adequar o Estatuto dos Militares às condições de proteção à
mulher.

Ora,  é cediço que não se  infringe o Princípio  da Igualdade quando se trata os
desiguais  na  medida  de  suas  desigualdades.  Logo,  ficam  patentes  as  diferentes
condições a que estão sujeitas as mulheres, desde a maternidade à jornada dupla de
trabalho,  condições  estas  agravadas,  conforme  já  noticiava  a  própria  corrente



1407
____________________________________________________________________________

constitucionalista  constituinte,  em  1988,  pelo  exercício  de  atividades  de  risco  ou
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física
(art. 40, § 4º, Constituição da República).

Desse modo, visando a uma legislação compatível e coerente, inclusive com a Lei
Complementar nº 144, de 2014, e em observância ao art. 142, X, da Carta Magna, é
que  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  da  presente
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.227/2014
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Fraternidade Carmopolitana n° 3.476,

com sede no Município de Carmópolis de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Loja  Maçônica  Fraternidade

Carmopolitana n° 3.476, com sede no Município de Carmópolis de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2014.
Ivair Nogueira
Justificação: Constituída em 20 de julho de 1998, sob a forma de pessoa jurídica de

direito  privado,  a  associação  civil  Loja  Maçônica  Fraternidade  Carmopolitana  n°
3.476,  com  sede  em  Carmópolis  de  Minas,  objetiva,  prioritariamente,  atender  a
população com serviços assistenciais, beneficentes e filantrópicos.

Atualmente a associação presta serviços à creche comunitária da cidade e à Vila
Vicentina com o fornecimento de fraldas descartáveis comuns e geriátricas.

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, trazendo maiores benefícios para a comunidade.

A  entidade  preenche  todos  os  requisitos  legais  para  concessão  do  título
declaratório, uma vez que não possui fins lucrativos, encontra-se em funcionamento
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há  mais  de  um  ano,  e  sua  diretoria  é  composta  por  pessoas  idôneas  e  não
remuneradas pelo exercício específico dos cargos, razão pela qual contamos com a
anuência dos pares a este importante 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 5.228/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Surdos de Montes Claros, com sede

no Município de Montes Claros.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Surdos de Montes

Claros, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2014.
Arlen Santiago
Justificação: A Associação dos Surdos de Montes Claros, com sede no Município de

Montes Claros, fundada em 15/8/2002, é uma sociedade civil sem fins lucrativos e
tem por finalidades:

I  -  a  inclusão  de  pessoas  surdas,  pela  assistência  social  e  cultural  a  seus
associados;

II  -  estabelecimento  de  convênios,  realização  e  participação  em  eventos,
isoladamente ou em conjunto com entidades congêneres e outras;

III - promoção de atividades sociais que visem a uma maior interação entre seus
associados e familiares;

IV - promoção de atividades esportivas entre associados e de competições com
outras associações congêneres, no âmbito nacional e internacional;

V  -  promoção  de  atividades  culturais,  tais  como  organização  de  biblioteca  e
promoção de cursos de iniciação e aperfeiçoamento, conferências e de palestras que
objetivem à  divulgação  e  a  uma maior  difusão da  associação  no  meio  social  do
município e do Estado;

VI - patrocínio e promoção de intercâmbio social e cultural com entidades existentes
no Brasil e no exterior;
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VII - reivindicação e promoção, em todas as esferas do poder público, do que for
necessário para a inclusão da pessoa surda na sociedade;

VIII - conscientização da sociedade sobre as reais potencialidades e limitações da
pessoa surda;

IX - promoção de formação, informação e conscientização das pessoas surdas, a
fim de que se tornem efetivamente comprometidos e militantes da entidade, inclusive
com o uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras.

O  processo  objetivando  à  declaração  de  utilidade  pública  da  referida  entidade
encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei
nº 12.972, de 27/7/1998.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres deputados para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.229/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Kerygma,  com  sede  no

Município de Varginha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Kerygma,

com sede no Município de Varginha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2014.
Dilzon Melo
Justificação:  A Associação  Beneficente  Kerygma,  fundada  em  8/1/2003,  é  uma

entidade civil, sem fins lucrativos, com sede no município de Varginha, com prazo de
duração indeterminado.

A Associação  tem  por  finalidades  amparar  e  promover  o  desenvolvimento  das
pessoas e das famílias, através de projetos educacionais e assistenciais; trabalhar na
prevenção contra as drogas em geral, inclusive, mantendo Centro de Recuperação de
Dependentes  Químicos,  localizado  na  zona  rural,  com  internação  voluntária  em
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horário integral, vinculado e subordinado à associação; trabalhar através dos meios
de comunicação, objetivando educar e prevenir problemas sociais.

Exerce,  portanto,  um  excelente  trabalho  na  área  social,  contribuindo  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 5.230/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Guardas Civis Municipais AGCM -,

com sede no Município de Varginha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Guardas  Civis

Municipais - AGCM -, com sede no Município de Varginha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2014.
Dilzon Melo
Justificação: A Associação de Guardas Civis Municipais - AGCM -, fundada em 15

de maio de 2008, com sede e foro em Varginha, é uma entidade civil, constituída por
tempo  indeterminado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  organizacional,  filantrópico,
assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário.

No desenvolvimento de suas atividades, a associação observará os princípios da
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,  economicidade  e  eficiência,
buscando  atender  toda  a  comunidade,  independentemente  de  classe  social,
nacionalidade,  sexo,  raça,  cor  ou  crença  religiosa,  e  cumprindo  as  seguintes
finalidades:  organizar  todos  os  guardas  municipais,  no  propósito  de  melhorar  a
qualidade  de  vida  e  dos  serviços  prestados  à  comunidade;  promover  o
desenvolvimento  de  relações  entre  a  associação  e  outros  órgãos  comunitários,
participando  de  movimentos  que  visem  ao  bem-  estar  da  comunidade;  realizar
palestras,  seminários  e  cursos  de  interesse  dos  associados,  visando  a  seu
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aprimoramento profissional e intelectual; promover atividades assistenciais, culturais,
esportivas e recreativas. Tendo em vista os argumentos apresentados, vê-se que a
entidade em epígrafe presta relevantes serviços para o Município de Varginha.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares para
a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.231/2014
Declara de utilidade pública a Associação Protetora de Animais de Varginha, com

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

Varginha, com sede no Município de Varginha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2014.
Dilzon Melo
Justificação: A Associação Protetora de Animais de Varginha, fundada em 10 de

julho de 1997, com sede no Município de Varginha, é uma entidade civil de caráter
beneficente, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, em pleno e
regular  funcionamento,  cumprindo  suas  finalidades  estatuária  e  sociais  no  que  o
concerne às atividades filantrópicas.

São suas finalidades: proporcionar assistência e proteção aos animais; prevenir os
abusos, maus-tratos e atos de crueldade contra animais; promover a punições de
seus autores, de acordo com a legislação; trabalhar pela criação de outras leis de
mais  amplitude  e  eficiência;  fundar  e  manter  hospitais  para  animais  inválidos  e
doentes,  bem  como  abrigos  para  os  abandonados;  promover  a  educação  da
população,  principalmente  das crianças,  no  sentido  de  despertar  o respeito  pelos
animais, promovendo palestras, cursos, eventos em escolas, comunidades e praças.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.232/2014
Declara de utilidade pública a Fazenda da Esperança São Frei Galvão, com sede

no Município de Guarará.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a  Fazenda da Esperança São Frei

Galvão, com sede no Município de Guarará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2014.
Anselmo José Domingos
Justificação: A Fazenda da Esperança, obra social conhecida nacionalmente, desde

23/8/2010  possui  sede  no  município  de  Guarará  com  o  nome  de  Fazenda  da
Esperança São Frei Galvão.

Essa  instituição,  que  ajuda  muitos  cidadãos  de  Guarará,  tem  por  finalidades  a
prestação de serviços  socioassistenciais  de  proteção básica e  de  proteção social
especial a pessoas em situação de exclusão e de risco social (dependentes químicos
e alcoólatras, presidiários, portadores do vírus HIV, mulheres, crianças, adolescentes
e famílias em situação de risco decorrente da pobreza ou violação de seus direitos,
pessoas em situação de rua ou qualquer outro grupo em situação de vulnerabilidade),
buscando ser uma resposta aos problemas sociais e contribuindo para que se realize
a fraternidade entre os homens.

Além disso, a Fazenda da Esperança São Frei Galvão dedica-se a orientação e
divulgação de seus métodos e experiências à sociedade em geral com o objetivo de
prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de risco, seus agravamentos e
reincidência, em especial os relacionados ao uso de drogas e álcool.

A Fazenda da Esperança São Frei Galvão ainda desenvolve projetos educativos,
culturais  e  científicos.  Há  de  se  destacar  que  a  instituição  não  faz  qualquer
diferenciação  de  pessoas  durante  o  desenvolvimento  de  atividades,  não  distribui
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lucros, vantagens ou bonificações aos dirigentes, associados ou mantenedores, não
remunera os membros de sua diretoria, bem como destina a totalidade de rendas
apuradas ao atendimento beneficente e gratuito de suas finalidades.

Nestes termos conto com 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 5.233/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Rural de Campinas, com

sede no Município de Mato Verde.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária e Rural de

Campinas, com sede no Município de Mato Verde.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2014.
Paulo Guedes
Justificação:  Esta  proposição  visa  a  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação

Comunitária e Rural de Campinas, com sede no Município de Mato Verde. Em pleno
funcionamento  desde  sua  fundação,  a  entidade  é  uma  sociedade  civil  sem  fins
lucrativos,  com  duração  indeterminada,  voltada  para  a  educação,  a  cultura,  a
assistência social, a saúde e o desporto, entre outros.

A documentação apresentada confirma que sua diretoria é constituída por pessoas
idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  instituição  está  em  funcionamento  regular,
atendendo, dessa forma, aos requisitos da Lei n° 12.972, de 27/7/1998. Pretende-se,
assim, com este projeto, assegurar-lhe melhores condições para o desenvolvimento
de suas atividades.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.234/2014
Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Santa Vitória o trecho que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia BR-365

até a MG-0900 com a extensão de 2,5km (dois quilômetros e quinhentos metros),
contado do Km 1,3 até o Km 2,39.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santa Vitória a
área de que trata o art. 1º.

Parágrafo único - A área a que se refere o caput deste artigo integrará o perímetro
urbano do município e destina-se à construção de um trevo de acesso.

Art. 3º - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art.
2º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2014.
Zé Maia
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa este projeto de lei, que dispõe

sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Santa Vitória o trecho que especifica.

Trata-se  de  bem  público  de  uso  comum  do  povo,  de  propriedade  do  Estado,
gerenciado pelo DER-MG, constituído pelo trecho da BR-365 até a MG-0900, com a
extensão de 2,5km, contado do Km 1,3 até o Km 2,39.

O referido trecho já integra o perímetro urbano da comuna, possuindo todas as
características necessária para a construção do trevo de acesso. Assim, torna-se de
suma importância que Santa Vitória possa assumir definitivamente a responsabilidade
pela  manutenção  e  conservação  da  via  pública,  para  favorecer  a  autonomia  do
município e, sobretudo, para atender aos anseios dos munícipes.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.235/2014
Estabelece normas de proteção para o consumidor de bens culturais e estabelece

sanções para o descumprimento de cláusulas contratuais relacionadas com o horário
de início de espetáculos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A pessoa física ou jurídica responsável pela realização de evento artístico

ou cultural  no Estado adotará as providências necessárias para que o espetáculo
tenha início no horário previamente determinado e divulgado.

§ 1º - Considera-se, para efeito deste artigo, evento a apresentação musical, a peça
teatral,  a  apresentação circense e  outros  espetáculos  similares,  apresentados em
local público ou sala privada, para o qual haja venda de ingressos.

§  2º  -  O horário  de  início  do  evento  será  impresso nos tickets ou  ingressos  e
divulgado nas peças publicitárias, nos sites de venda on-line e em cartazes afixados
em bilheterias.

Art. 2º - O descumprimento do disposto no caput do art. 1º implica em multa no
valor de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), que
reverterá ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - FEPDC - , nos
termos do art. 3º, IX, da Lei Complementar nº 66, de 22 de janeiro de 2003.

§ 1º - A multa a que se refere este artigo será reduzida:
I - em 80% (oitenta por cento) quando o atraso for inferior a 10 minutos;
II - em 40 % (quarenta por cento) quando o atraso for superior a dez minutos e

inferior a qinze minutos
III - em 10% (dez por cento) quando o atraso for superior a quinze minutos e inferior

a vinte minutos.
§ 2º - A multa será devida em dobro:
I - em caso de cancelamento de espetáculo no período de duas horas, contadas do

horário previsto para o início do espetáculo;
II - em caso de reincidência.
§ 3 - A multa não será devida nos casos em que o atraso ou o cancelamento se der
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por  culpa  exclusiva  de  agente  que  não  seja  o  responsável  pelo  evento,  por
determinação  judicial  ou  por  motivo  de  força  maior,  devidamente  comprovado  e
divulgado.

§ 4º - No caso de cancelamento sem a comprovação dos motivos a que se refere o
§ 3º,  o  consumidor será ressarcido em dobro pelo valor  pago pelo ingresso, sem
prejuízo da multa devida.

§ 5º - O descumprimento do disposto no § 2º do art. 1º implica multa no valor de
500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 3º - O responsável pelo evento poderá impedir o acesso dos espectadores à
sala ou ao local do evento após o início do espetáculos ou determinar o momento
adequado  para  que  o  acesso  de  faça  sem  prejuízo  para  o  andamento  da
apresentação.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  de  impedimento  de  acesso,  o  consumidor  será
ressarcido do valor pago, descontados os custos administrativos, limitados a 20 %
(vinte por cento) do valor cobrado, sendo facultada ao consumidor a opção de troca
para  outra  sessão  ou  apresentação,  sem  custos  adicionais,  para  a  qual  houver
disponibilidade de lugar.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2014.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Há  no  País  um  persistente  hábito  do  descumprimento  dos

compromissos assumidos pelos responsáveis por espetáculos artísticos no que diz
respeito aos prazos para início das apresentações. Trata-se de uma situação que
afeta os direitos dos espectadores - consumidores de bens culturais - que acreditam
na  validade  das  condições  constantes  do  contrato  que  se  completa  quando  da
compra do bilhete de ingresso.

A proposição  ora  apresentada  tem  como objetivo  contribuir  para  resguardar  os
direitos  desses  consumidores,  ao  estabelecer  penalidades  no  caso  do
descumprimento  das  cláusulas  pactuadas  pelas  partes.  Matérias  com  objetivo
semelhantes foram apresentadas nos Estados do Paraná e de Santa Catarina, o que
demonstra ser amplo e arraigado o problema.
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Trata-se  aqui  de  norma  específica  relacionada  à  defesa  do  consumidor,  que,
portanto, se enquadra na competência concorrente a que se refere o art. 24, V, da
Constituição  Federal,  não  havendo  reserva  de  iniciativa  para  o  Chefe  do  Poder
Executivo.

Contamos,  portanto,  com o  apoio  dos  ilustres  parlamentares  para  a  sua rápida
aprovação.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Leonardo
Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.786/2013, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.236/2014
Altera a Lei nº 6.763, de 26/12/1975, que consolida a legislação tributária do Estado

de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Acrescente-se  o  seguinte  §  84  ao  art.  12  da  Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro de 1975:
“Art. 12 - (…)
§ 84 - Fica o Poder Executivo autorizado, nos prazos e condições previstos em

regulamento, a reduzir a carga tributária de forma que esta não ultrapasse 8% (oito
por cento) nas operações internas com cachaças artesanais de alambique produzidas
pelo próprio estabelecimento, observado o seguinte:

I  -  considera-se como cachaça artesanal  de alambique o produto elaborado por
fermentação natural, sem aditivos químicos, produzido em alambique de cobre, feito
por bateladas e não por processo contínuo, sem adição de adoçantes de qualquer
natureza,  em  cuja  produção  são  descartados  os  primeiros  10%  (dez  por  cento)
produzidos,  denominados  “cabeça  da  cachaça”,  também  é  descartada  a  porção
produzida  que  tenha  graduação  alcoólica  inferior  a  38  graus,  sendo  aproveitada
apenas a porção denominada “coração da cachaça”, que deverá ter, no mínimo, 38
graus;

II - a redução deverá ser concedida a alambique, entendido como a empresa cuja
soma da produção anual de cachaça artesanal não seja superior a 40.000 (quarenta
mil)  litros,  considerados  todos  os  seus  estabelecimentos,  inclusive  aqueles
pertencentes a coligadas ou à controladora.”.



1418
____________________________________________________________________________

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: Na atualidade a grande maioria dos produtores de cachaça artesanal

de alambique de Minas Gerais se encontram na informalidade, principalmente pela
alta carga tributária a eles imposta, tanto no âmbito estadual como no federal.

O projeto em tela visa minimizar esse impacto no nível estadual para incentivar uma
parcela desses produtores a se formalizar.

Acredita-se que uma taxação menor com uma base recolhedora maior faça com
que a arrecadação seja superior à que temos atualmente.

Paralelamente  a  isso,  aumentar  o  número  de  produtores  de  cachaça artesanal
formais irá contribuir no sentido de promover e divulgar este que é um dos principais
produtos representativos da nossa cultura. Um produtor formalizado poderá, além do
mercado local, atender outros, o que fará com que tenha necessidade de contratação
de mão de obra, trazendo reflexos positivos para o mercado de trabalho da localidade
onde há sua produção.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação desta proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Dalmo
Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.476/2011, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.237/2014
Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 15.216, de 7 de julho de 2004,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Barroso  o  imóvel  que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O imóvel de que trata a Lei n° 15.216, de 7 de julho de 2004, passa a

destinar-se à realização de atividades de interesse público.
Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de dez anos contados da data de publicação desta lei,  não lhe for  dada a
destinação prevista no art. 1°.
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Art.3°- Fica revogado o art. 2° da Lei n° 15.216, de 7 de julho de 2004.
Art.4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2014.
Dinis Pinheiro
Justificação:  Considerando  a  importância  da  doação  do  referido  imóvel  para  o

Município de Barroso, entende-se ser necessário estender o referido prazo, de forma
a proporcionar à universidade a efetivação da destinação prevista.

- 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 5.238/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  conceder  isenção  do  Imposto  sobre  Operações

relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -  aos  integrantes  das
carreiras  que  compõem  os  órgãos  relacionados  no  art.  136  da  Constituição  do
Estado, para aquisição de veículo, nas condições que estabelece.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do Imposto sobre

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - aos integrantes
das carreiras que compõem os órgãos relacionados no art. 136 da Constituição do
Estado, para aquisição de veículo.

Art.  2°  -  A Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  baixará  os  atos  que  se  fizerem
necessários ao cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2014.
Cabo Júlio
Justificação: Esta proposição visa autorizar o Poder Executivo a conceder isenção

do ICMS aos  membros das forças de segurança pública estadual  nas operações
internas  relacionadas  com  a  aquisição  de  veículos  automotores.  Dessa  maneira,
facilita o acesso ao carro próprio pelos membros das forças de segurança pública do
Estado e lhes resgata a dignidade, pois, em razão de vários fatores, não têm dinheiro
para a compra do tão sonhado veículo.
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Como é  de  conhecimentos de  todos,  a  alta  carga tributária  que assola  o  povo
brasileiro dificulta muito a compra de veículos e de outros bens industrializados, de
modo  que  a  aprovação  deste  projeto  de  lei  pode  contribuir  para  amenizar  esse
problema.

Portanto, a isenção de ICMS de que trata este projeto tem por finalidade tornar o
veículo um pouco mais acessível aos profissionais de segurança publica, diminuindo
o risco de morte desses profissionais, que frequentemente entram em confronto com
criminosos no deslocamento entre sua residência e o local de trabalho.

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

REQUERIMENTOS
Nº 8.041/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 3ª Cia. de
Missões Especiais, pela atuação em ocorrência durante o Carnaval, em Nova Lima,
que resultou na recuperação de um veículo roubado e na apreensão de armas de
fogo, munição, drogas, objetos de valor e quantia em dinheiro; e em ocorrência, em
2/4/2014,  em Santana do Riacho,  que resultou  na  apreensão de comprimidos de
drogas sintéticas.

Nº 8.042/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  federais  pela  atuação  na  ocorrência,  em
21/5/2014, em Teófilo Otôni, que resultou na apreensão de um adolescente e de 24kg
de maconha e na prisão de uma mulher.

Nº 8.043/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 36º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/5/2014, em Confins, que resultou na
prisão de um homem e na apreensão de armas de fogo; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.044/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 20/5/2014,  em Belo Horizonte, que
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resultou na recuperação de um carro roubado, na apreensão de um adolescente, de
arma  de  fogo  e  drogas  e  na  prisão  de  dois  homens;  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.045/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com o Sd. Getúlio Diniz Aguiar pelos relevantes serviços prestados à
sociedade e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas a que lhe seja concedida recompensa.

Nº 8.046/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/5/2014, em Contagem, que resultou
na apreensão de sete armas de fogo; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares
pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.047/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 11ª Companhia
de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
15/5/2014, em Mirabela, que resultou na apreensão de armas de fogo, munição e na
prisão de quatro pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 8.048/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com o  3º-Sgt.  Macmiller  Wendel  Cirilo,  comandante  do  Grupo de
Trânsito da 72ª Companhia de Polícia Militar em Manhuaçu, pelos relevantes serviços
prestados; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas a que lhe seja concedida recompensa.

Nº 8.049/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 22/5/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de dois adolescentes e de armas de fogo e na prisão de dois
homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
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com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.050/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  3ª  Cia.  de
Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 22/5/2014, em
Belo Horizonte, que resultou na apreensão de drogas, munição e objetos de valor e
na prisão de sete pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 8.051/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 24º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  22/5/2014,  em  Três  Pontas,  que
resultou na apreensão de droga, quantia em dinheiro e balança de precisão e na
prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 8.052/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  ao  3º-Sgt.  PM  Célio  Roberto  Cardoso,  lotado  no
Grupamento  de  Ações  Táticas  Especiais  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na
ocorrência, em 22/5/2014, em que defendeu cidadãos que se encontravam sob a mira
de arma de fogo em um estabelecimento. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 8.053/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com a  Federação  das Associações  Comerciais  e  Empresariais  do
Estado de Minas Gerais pelos 60 anos de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 8.054/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Cristais pelos 66 anos de emancipação desse
município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 8.055/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 126ª Cia.
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do 5º Batalhão de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 25/5/2014, em Belo
Horizonte, que resultou em apreensão de droga.

Nº 8.056/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 123ª e na
125ª  Cias.  do  22º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em
23/5/2014, em Belo Horizonte, que resultou em apreensão de droga.

Nº  8.057/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a
implantação de iluminação pública na Av. Perimetral, 2207, esquina com a R. Manoel
Pereira Junior.

Nº  8.058/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a
implantação de iluminação pública na R. Divisa Santa, esquina com Av. Waldir Soeiro
Emrich,  próximo  aos  nºs  1990  e  290.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Segurança
Pública.)

Nº  8.059/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao delegado de Polícia Civil em Buritizeiro pedido de informações sobre
o  resultado  da  investigação  acerca  dos  crimes  praticados  contra  Antônio  Carlos
Soares Chaves, conhecido como Carlinhos Garapa. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.060/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com o Cb. PM Antônio Augusto Filho pela atuação na ocorrência, em
25/5/2014,  em  Belo  Horizonte,  que  resultou  na  prisão  de  um  assaltante  e  na
apreensão de arma de fogo e de munição; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa ao militar pelo
relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.061/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 8ª Companhia de
Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 22/5/2014, em
Governador Valadares, que resultou na apreensão de uma arma de fogo e na prisão
de  dois  homens;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
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providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 8.062/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais civis que menciona pela atuação na ocorrência, em
26/5/2014, em Uberlândia, que resultou na apreensão de 200kg de maconha e na
prisão de  três  pessoas;  e  seja  encaminhado à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  8.063/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao
Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  de  Belo  Horizonte
pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  2ª  Reunião
Extraordinária dessa comissão, para que se inicie a discussão sobre a metodologia
de audiências especiais prevista na Recomendação nº 33, de 23 de novembro de
2010, do Conselho Nacional de Justiça.

Nº  8.064/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Superintendência da Coordenadoria da Infância e da Juventude do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que seja
suspensa a  implantação da sala  de  audiências  especiais  no  Centro  Integrado  de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte para a oitiva de
crianças e adolescentes vítimas e/ou testemunhas de crimes, prevista na Resolução
Nº 729/2013, art. 2º, inciso IV, e seja retomado, imediatamente, o Grupo de Trabalho
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, composto por representantes do
Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Conselho Regional de Psicologia, do
Conselho Regional de Serviço Social, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente e outras instituições afins ao tema, para discussão da metodologia
de audiências especiais prevista na Recomendação nº 33, de 23 de novembro de
2010, do Conselho Nacional de Justiça. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº  8.065/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
reforma do quartel da Polícia Militar em Santa Rita de Caldas, ao aumento do efetivo
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policial local e à destinação de uma viatura para o patrulhamento rural.
Nº  8.066/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  a
implantação de guarita permanente da Polícia Militar no Bairro Alto Santa Lúcia, nesta
Capital.

Nº  8.067/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de
providências para que seja instalada uma delegacia regional de Polícia Civil em João
Pinheiro.

Nº  8.068/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral e à Corregedoria da PMMG pedido de providências
para a devida apuração de denúncia sobre escolta irregular feita pela Polícia Militar
em  Pará  de  Minas,  tendo  em  vista  que  o  Relatório  de  Investigação  Preliminar,
Despacho nº 101.021/2014 - 19ª Cia. PM Ind., foi apurado por um subordinado direto
do acusado e solucionado pelo próprio acusado.

Nº  8.069/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a
implantação do Programa Olho Vivo em Santa Rita de Caldas.

Nº  8.070/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para aumentar o
policiamento  no  Bairro  São Luiz,  nas  imediações  da Clínica  Pinel  e  da  Casa  de
Acolhimento Padre Eustáquio.

Nº  8.071/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  reforma  dos
prédios da delegacia da Polícia Civil  em Santa Rita de Caldas, bem como para o
aumento do efetivo policial local.

Nº  8.072/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  pedido  de  providências  para  a
nomeação  de  um  promotor  de  justiça  para  atuar  na  Comarca  de  Santa  Rita  de
Caldas.

Nº  8.073/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de
providências  para  que  sejam  disponibilizados  servidores  na  área  de  psicologia,
pedagogia,  enfermagem,  assistência  social  e  jurídica,  bem  como  agentes
penitenciários para a unidade prisional de Paracatu.

Nº 8.074/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que
seja implantada uma unidade de cumprimento de medidas socioeducativas em São
Lourenço.

Nº 8.075/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que
seja instalado um centro de internação para adolescentes infratores em Sabará.

Nº  8.076/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de
providências  para  que  sejam  disponibilizadas  duas  viaturas-cela  para  a  unidade
prisional de Paracatu.

Nº  8.077/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de
providências  para que seja encaminhado a esta  Casa Legislativa  o projeto de lei
orgânica dos agentes de segurança prisional.

Nº  8.078/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para
disponibilizar uma viatura e uma motocicleta à 261ª Cia PM, localizada em Buritizeiro,
bem como para aumentar o efetivo policial desse município em dez policiais militares.

Nº  8.079/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Araguari pedido de providências para que seja
ministrado curso de capacitação em libras para os servidores que trabalham com
atendimento  ao  público,  conforme  demanda  apresentada  na  6ª  Reunião
Extraordinária dessa comissão.

Nº  8.080/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde de Contagem pedido de providências
para  a  disponibilização  de  um  fisioterapeuta  para  a  Associação  Renascer  de
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Contagem,  conforme  demanda  apresentada  na  5ª  Reunião  Extraordinária  dessa
comissão.

Nº  8.081/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Araguari  pedido  de  providências  para  a
adequação dos banheiros existentes nas praças do município às normas atinentes à
acessibilidade  de  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade  reduzida,  conforme
demanda apresentada na 6ª Reunião Extraordinária dessa comissão.

Nº  8.082/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Araguari  pedido  de  providências  para  a
disponibilização  de  intérpretes  de  libras  nos  serviços  municipais  que  envolvem
atendimento ao público, especialmente nas áreas de saúde, educação e assistência
social,  conforme  demanda  apresentada  na  6ª  Reunião  Extraordinária  dessa
comissão.

Nº  8.083/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Contagem  pedido  de
providências  para  o  atendimento às  demandas  que  menciona,  apresentadas pelo
Grupo de Apoio a Pais  de Autistas  - Amais -  na 5ª Reunião Extraordinária dessa
comissão, relativas à educação inclusiva no município.

Nº  8.084/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde de Contagem pedido de providências
para ampliar as opções de tratamentos sensoriais e comportamentais para crianças
autistas,  inclusive com a disponibilização de psiquiatras e neurologistas,  conforme
demanda  apresentada  pelo  Grupo  de  Apoio  a  Pais  de  Autistas  -  Amais  -  na  5ª
Reunião Extraordinária dessa Comissão.

Nº  8.085/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Contagem  pedido  de  providências  para
realização de censo para identificar o número de pessoas autistas no município, bem
como para criar centros de referência e políticas públicas na área de esportes para
pessoas com deficiência,  conforme demanda apresentada pelo Grupo de Apoio a
Pais de Autistas - Amais - na 5ª Reunião Extraordinária dessa comissão.

Nº  8.086/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Araguari  pedido  de  providências  para
implantação  de uma central  de  interpretação  de  libras  no  município  por  meio  de
parceria com o governo federal no âmbito do programa Viver sem Limite, conforme
demanda apresentada na 6ª Reunião Extraordinária dessa comissão.

Nº  8.087/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Araguari pedido de providências para adequar
as instalações do auditório da Policlínica Dr.  Oabi Gebrim, inclusive o palco,  para
garantir  a  acessibilidade  das  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade  reduzida,
conforme demanda apresentada na 6ª Reunião Extraordinária dessa comissão.

Do deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja comunicada ao Plenário a
criação  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  da  Assistência  Humanizada  ao  Parto.
Subscrevem termo de adesão à criação da referida frente parlamentar as deputadas
Liza  Prado,  Luzia  Ferreira,  Maria  Tereza  Lara  e  Rosângela  Reis  e  os  deputados
Adalclever Lopes, Agostinho Patrus Filho, Alencar da Silveira Jr., Almir Paraca, André
Quintão, Antônio Carlos Arantes, Antônio Genaro, Antonio Lerin,  Bonifácio Mourão,
Bosco, Cabo Júlio, Carlos Henrique, Carlos Mosconi, Carlos Pimenta, Cássio Soares,
Celinho do Sinttrocel, Célio Moreira, Dalmo Ribeiro Silva, Deiró Marra, Dilzon Melo,
Dinis Pinheiro, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Duilio de Castro, Durval Ângelo,
Elismar  Prado,  Fabiano  Tolentino,  Fábio  Cherem,  Fred  Costa,  Gustavo  Corrêa,
Gustavo Valadares, Hélio Gomes, Hely Tarqüínio, Inácio Franco, Ivair Nogueira, Jayro
Lessa, João Leite, João Vítor Xavier, Lafayette de Andrada, Leonardo Moreira, Luiz
Henrique,  Luiz Humberto Carneiro,  Mário  Henrique Caixa,  Marques Abreu,  Neider
Moreira, Neilando Pimenta, Paulo Guedes, Paulo Lamac, Pinduca Ferreira, Pompílio
Canavez, Rogério Correia, Rômulo Veneroso, Rômulo Viegas, Sargento Rodrigues,
Sávio  Souza  Cruz,  Sebastião  Costa,  Tadeu  Martins  Leite,  Tenente  Lúcio,  Tiago
Ulisses, Tony Carlos, Ulysses Gomes, Vanderlei Miranda e Wander Borges.

- São também encaminhados à presidência requerimentos dos deputados Lafayette
de  Andrada,  Duarte  Bechir,  João  Leite  e  Gilberto  Abramo  e  das  Comissões  de
Assuntos Municipais (5), de Segurança Pública (2), de Turismo, de Direitos Humanos
(2), de Defesa do Consumidor e da Pessoa com Deficiência.
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Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  do

Trabalho, de Meio Ambiente, da Pessoa com Deficiência e de Segurança Pública e do
deputado Sávio Souza Cruz.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Lafayette de Andrada.
O  deputado  Lafayette  de  Andrada*  -  Sra.  Presidente,  deputada  Liza  Prado,

deputados,  minhas  senhores  e  meus  senhores  que  nos  acompanham  pela  TV
Assembleia em toda Minas Gerais, assomo a esta tribuna na tarde de hoje para fazer
breve reflexão sobre os últimos noticiários envolvendo um relato final dos gastos do
governo  federal  na  Copa  do  Mundo,  deputado  João  Leite.  As  notícias  que  nos
chegam pela imprensa especializada nos informam que a Copa do Mundo vai custar
aos cofres públicos no Brasil mais do que a soma das três últimas Copas do Mundo
juntas. E, diferentemente do que aconteceu na África, na Alemanha, na Coreia e no
Japão,  essas  Copas  do Mundo  movimentaram  alguns  bilhões  de  dólares.  A Fifa,
obviamente, teve o seu lucro de alguns bilhões de dólares, algo em torno de três,
quatro, cinco bilhões de dólares em cada uma das copas passadas. Em todas elas,
os governos de cada país onde aconteceu a Copa tributaram, obviamente, a Fifa.

No Brasil, pasmem os senhores, o governo federal gastou três vezes mais do que
na última copa, um pouco mais do que foi gasto no conjunto das últimas três Copas. A
Fifa pagou os impostos em cada uma delas e lucrou algo em torno de 5 bilhões de
reais. Aqui no Brasil o governo federal isentou de impostos a Fifa, que irá arrecadar
algo em torno de 15 bilhões de dólares. Essa é a realidade do Brasil  e do nosso
desgoverno  federal.  A saúde  vai  mal,  infraestrutura  pior  ainda,  do  trem-bala  que
ficaria  pronto antes da Copa nem se fala.  Nas Gerais,  especificamente,  a grande
cobrança era pelo nosso metrô. No entanto, depois do governo Fernando Henrique
não foi feito metrô algum. A grande cobrança em Minas Gerais era a duplicação da
BR-381 do trecho entre Belo Horizonte e Valadares. Lula veio aqui e prometeu, assim
como  a  Dilma,  mas  nada  aconteceu.  A Fifa  lucrará  US$15.000.000.000,00  sem
tributação.

Portanto, Srs. Deputados e minha cara presidente, essa é a notícia que tenho a
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dividir com os senhores e que li na imprensa especializada. Não creio que esse seja o
rumo que o Brasil deseja. Vou repetir as palavras que li na revista  Veja, ditas pelo
comentarista esportivo Cajuru, que fez uma análise sobre o que acabei de dizer: “O
Brasil perdeu a Copa. A seleção vai ganhar”.

Era o que tinha a dizer, Sra. Presidente. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta.
O deputado Carlos Pimenta* - Minha cara deputada Liza, na sua pessoa, quero

cumprimentar os colegas presentes, a imprensa de Minas Gerais, as pessoas que
prestigiam  esta  reunião  e  principalmente  os  servidores  da  área  da  Justiça,  que,
durante tanto tempo, têm vindo a esta Casa, esperando uma posição. Entendo que a
persistência  e  principalmente  o  valor  das  reivindicações  de  vocês  devem
tranquilamente sensibilizar esta Casa, para encontrarmos uma solução e chegarmos
a uma votação, porque, se hoje Minas Gerais tem uma estrutura muito boa, o maior
patrimônio  do  Estado  são  seus  funcionários,  tanto  nas  áreas  do  Executivo  e  do
Legislativo como na área da Justiça. Então fica aí o nosso reconhecimento, a nossa
torcida  e  o  nosso  trabalho  para  que  efetivamente  alcancemos  os  méritos  e
atendamos as suas reivindicações no que for necessário.

Meus companheiros  deputados, gostaria  de relatar a reunião que fizemos nesta
Casa ontem, quando a Assembleia Legislativa emprestou suas dependências para
que a Câmara dos Deputados realizasse uma audiência, que começou por volta das
14  horas  e  terminou  bem  tarde.  Ontem  recebemos  aqui  os  deputados  federais
Toninho Pinheiro e Domingos Sávio, pois estão realizando audiências públicas no
País para que se chegue a um consenso, a um denominador sobre as questões da
remarcação das terras indígenas no nosso país.

Criaram  essa  comissão  especial  da  câmara,  que  está  colhendo  subsídios  e
informações, ouvindo as pessoas e os estados para que votem, ainda este ano, uma
proposta  de  emenda à  Constituição,  que traz à  Câmara Federal  e ao Congresso
Nacional a prerrogativa de estabelecer critérios na demarcação de terras indígenas.

Entretanto,  meu  caro  deputado  Doutor  Wilson,  hoje  em  dia,  quem  tem  essa
prerrogativa  é  a  Funai,  e,  por  ser  um  órgão  do  governo  federal  e  por  estar
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constantemente  em  contato  com  os  índios  e  com  as  questões  indígenas,  tem
extrapolado muito as suas funções e promovido demarcações sem maiores critérios,
de uma maneira muito impositiva dentro do território brasileiro, principalmente aqui
em Minas Gerais. Isso tem causado uma preocupação muito grande, principalmente
aos  trabalhadores  rurais,  que,  na  maioria  das  vezes,  têm a  posse legal  de  suas
terras,  mas,  de  repente,  veem-nas  incorporadas  às  reservas  indígenas  de  forma
arbitrária, e eles não têm a quem recorrer.

O Congresso Nacional, de uma maneira muito sábia, por meio dessa proposta de
emenda à Constituição, está trazendo para a câmara a prerrogativa de apresentar
projetos de lei, que serão amplamente debatidos em audiências públicas. Isso será
feito de forma mais transparente, mais clara, sem essa ditadura que hoje a Funai
impõe e colocará um ponto final nesses problemas que estão acontecendo.

Estavam presentes representantes de nações indígenas de Martinho Campos, de
outras cidades e de Itacarambi, Norte de Minas. Em Itacarambi, acompanhamos de
perto  o problema que estava acontecendo.  A Funai  promoveu uma ocupação em
quase  sessenta  mil  hectares.  Eles  não  gostam  de  falar  que  foi  invasão,  mas
ocupação.  Essa ocupação aconteceu em áreas  produtivas;  na  maioria  das  vezes
cerca de 95% eram de pequenos produtores. Isso gerou um mal-estar muito grande.
De repente, as terras de Itacarambi passaram a não ter valor,  ninguém comprava
nem vendia  terra.  Ninguém se arriscava a  fazer  qualquer  tipo  de  plantação,  pois
corria o risco, do dia para a noite, de ver suas terras invadidas e ocupadas sem maior
diálogo. As coisas estavam acontecendo dessa forma.

O mais absurdo é que foram feitas várias solicitações à Justiça, e a Justiça Federal
determinou a reocupação dessas  terras  pelos  seus  legítimos donos.  Infelizmente,
nesse  aspecto  a  PMMG deixou  de  cumprir  sua  parte  de  devolver  as  terras  aos
legítimos  donos.  Talvez  temendo  um  confronto  maior,  talvez  temendo  problemas
maiores. Mas a questão se arrasta por tanto tempo e, o que é pior, meu caro João
Leite, é que a Funai chegava perto do trabalhador, proprietário de terra e perguntava:
“Você não quer se declarar índio para permanecer nas suas terras?” Isso está nos
autos dos processos, mas parece brincadeira. Se a pessoa assinasse um documento
antropológico dizendo que tinha raízes indígenas e que se sentia índio, recebia esse



1432
____________________________________________________________________________

documento, a carteirinha de índio, e permanecia na terra. Vejam a que ponto chegou
essa instituição do governo federal,  respaldada pelo próprio  governo federal.  Isso
aconteceu em Itacarambi em 1986. A Funai,  na época,  chegou, tomou posse das
terras  todas,  expulsou os proprietários, ficou de pagar  e não pagou.  A Funai  deu
calote em centenas de trabalhadores rurais do Norte de Minas, principalmente em
Itacarambi. E, agora, vem com essa conversa novamente, de reocupação das terras,
fazendo  ameaças.  Em  um  dos  processos,  o  próprio  representante  da  Funai
confessou ter ameaçado os trabalhadores. Já não bastasse o laudo falsificado de que
as  pessoas  se  declaravam índios,  ameaçavam dizendo que se  não saíssem das
terras alguma coisa poderia acontecer. Isso está causando uma preocupação muito
grande.  O pior  é que em uma audiência pública dessa comissão especial,  a  que
estavam  presentes  deputados  federais  e  estaduais,  representantes  dos
trabalhadores, da OAB, dos índios, a Funai não compareceu em Belo Horizonte nem
enviou sequer o seu representante em Minas Gerais. Ela não compareceu para dar
explicações.

As coisas estão acontecendo dessa forma truculenta. Parece que o governo perdeu
o rumo do seu navio neste país. Situações que poderiam perfeitamente ser discutidas
estão  acontecendo  dessa  forma.  O  País  não  sabe  mais  o  que  faz  na  área
educacional,  ele não sabe mais  o que faz para assistir  os brasileiros  na área da
saúde.

O País está largado às moscas. Ontem tivemos essa constatação quando, num
momento gravíssimo, em que pessoas estão sendo expulsas de suas terras para
ocupação indígena,  a Funai  não veio explicar  o que estava acontecendo nem se
defendeu das acusações que foram feitas quanto ao que está ocorrendo. A Justiça já
sabe o que está acontecendo.

Quero,  neste  momento,  cumprimentar  o  prefeito  de  Itacarambi,  companheiro  e
amigo Ramon Campos, pela coragem que teve ontem, pela sua posição em favor da
defesa da integridade do seu município e das pessoas que moram e trabalham em
Itacarambi.  Cumprimento  o  prefeito,  assim  como  os  vereadores  que  vieram  de
Martinho Campos, de Itacarambi e de outras cidades. Cumprimento, ainda, a OAB,
que esteve aqui presente, assim como a Fetaemg e a Igreja Católica.
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Sr. Presidente, neste momento, gostaria de trazer a esta Casa, a esta tribuna a
minha indignação, o meu voto de repúdio.  A Funai,  em Minas Gerais,  não teve o
cuidado  de  comparecer  para  se  defender,  deixando  até  os  pobres  índios  serem
acusados. A verdade foi a que vimos ontem.

Faço  também  voto  de  repúdio  ao  Ministério  Público  Federal,  que  deveria  estar
presente. Muitas vezes ele se faz presente em causas menores. Numa reunião de
tamanha importância aqui  em Minas Gerais,  com a presença de deputados,  para
resolver essa questão de terra no Norte de Minas, da reserva xacriabá, ele não se fez
presente.

Em nenhum momento nos colocamos contra as questões indígenas. O índio tem de
ser respeitado. Ele precisa de um cuidado maior por parte do governo federal e da
sociedade brasileira. Hoje temos pouco mais de 500 mil índios em nosso país, mas
índios  verdadeiros. Não estou falando daquele  índio  que assina  um documento  e
recebe  a  carteirinha  de  índio,  de  acordo  com  as  conveniências  da  Funai  ou  do
governo federal. O índio tem de ser respeitado, como precisam ser respeitadas as
comunidades quilombolas em nosso estado e em nosso país.

Precisamos de órgãos como o Incra e a Funai que atuem de maneira transparente,
que  atuem  trazendo  benefícios  e  apaziguando  conflitos,  como  os  que  estão
acontecendo nessas terras. Estão invadindo propriedade de pequenos produtores,
daquelas pessoas que moram em suas terras há muitos anos. São terras nas quais
seus avós moraram e morreram, terras nas quais seus pais moraram e morreram e
que hoje são usadas para o sustento dos filhos. Não queremos que a discórdia venha
a acontecer,  principalmente com relação à causa indígena.  Todavia  não podemos
aceitar essa covardia que vem ocorrendo contra os proprietários de terra do Norte de
Minas.  Não  podemos  aceitar  que  a  Funai  se  cale  diante  de  uma  situação  tão
constrangedora e importante, como se calou ontem.

Este repúdio estou fazendo ao vivo e de público,  e o farei novamente,  daqui  a
pouco, desta Casa. Pois órgãos como a Funai têm de estar presentes e mostrar sua
cara, abrir seu peito com coragem, e não agir na surdina, covardemente, como estão
fazendo ao expulsar os pequenos trabalhadores e proprietários de terras de suas
casas.
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Esta é a cara do Brasil, a cara que precisamos mudar, a cara que o brasileiro tem
de encarar com indignação.

A  única  forma  que  o  brasileiro  tem  para  dizer  não  ao  desmando  que  está
acontecendo é mostrar que quem manda neste país somos nós, que este país tem de
ter um governo voltado para os brasileiros, e não para partidos os políticos, como
estamos vendo.

Ontem, fiquei com vergonha de ser deputado estadual e de ser brasileiro, fiquei
com vergonha pelos índios, mas fiquei com mais vergonha ainda do descaso deste
governo com o Brasil e com o povo brasileiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Doutor Wilson Batista.
O deputado Doutor Wilson Batista* - Desejo uma boa tarde a todos os ouvintes da

TV Assembleia,  à  nossa  presidente  ad  hoc,  deputada  Liza  Prado,  e  a  todos  os
colegas aqui presentes.

Volto  a  esta  tribuna  para  falar  de  um  tema que preocupa todos  os  mineiros  e
mineiras,  enfim,  todos  os  brasileiros  e  todas  as  famílias  do  nosso  Brasil.  Esta
violência assustadora que ocorre hoje no Brasil é patológica, deputado João Leite.
Historicamente, convivemos com algum tipo de violência, para a qual tenha havido
alguma causa,  mas  hoje  vemos  uma violência  sem causa.  Esta  é  uma violência
patológica.  As  pessoas  hoje  cometem  homicídios  sem  causas  aparentes,
diferentemente do passado. Quando alguém era vítima de um homicídio, havia ali
uma história de dívida ou uma história amorosa; havia ali uma história que justificasse
aquele crime.

Hoje  vemos  diariamente,  nos  jornais  e  na  televisão,  a  violência  estampada.  A
pessoa é abordada em um assalto e, após entregar tudo, ainda é vítima de homicídio.
Vimos, há poucos dias, uma dentista ser violentada. Ela foi  vítima da morte, após
entregar  todos  os  seus  pertences.  A causa  da  violência  atual  é  simplesmente  a
impunidade. Hoje as pessoas são capazes de matar mesmo tendo alcançado seu
desejo de furtar, porque sabem que não vão ser penalizadas.

Sabemos  que  por  trás  de  todos  esses  crimes  existem  o  narcotráfico  e  a
dependência  química.  Atualmente  os  jovens  estão  envolvidos  em  crimes,  numa
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absurda mortalidade, devido à dependência química. Para sustentarem seus vícios,
sua dependência química, eles, às vezes, precisam cometer furtos e homicídios.

Hoje somos testemunhas dessa violência que assusta as famílias, e a dependência
química  não  é  uma  questão  apenas  de  segurança.  Pelos  furtos  e  homicídios
cometidos, o Brasil é o 3o país do mundo em mortes violentas. Neste país ocorrem
60 mil homicídios comprovados por ano, sem contar os homicídios ocultos, que se
referem às pessoas desaparecidas que, provavelmente, foram vítimas de violência.

Muitos são encontrados mortos e sepultados por morte com causa indeterminada.
Então,  não  são  apenas  60  mil  homicídios  por  ano  no  Brasil,  mas  muito  mais.
Sabemos  que  ainda  existem  os  homicídios  ocultos,  que  não  são  do  nosso
conhecimento. Esse tipo de violência está associado ao narcotráfico, ao consumo de
drogas e à dependência química. Vejam vocês que o consumo do crack não começou
no  Brasil,  mas  nos  Estados  Unidos,  em  1980.  A droga só  chegou  aqui  10  anos
depois. No início, era consumida apenas por moradores de rua, indigentes, mas hoje
é  consumida  por  todas  as  classes  sociais.  O  crack se  disseminou  em  todas  as
famílias. Essa disseminação preocupa a todos nós, porque hoje o Brasil é o 3º país
do mundo em consumo de drogas, não apenas de crack.

Esse  assunto  tem  de  ser  discutido  nesta  Casa.  Não  podemos  assistir  a  essa
crescente  violência  que acomete  principalmente  jovens vulneráveis  entre  15 e 30
anos  de  idade.  Além  de  ser  uma questão  de  segurança,  é  também  questão  de
educação.  Os  jovens  abandonam  a  escola  precocemente  porque  são  vítimas  da
dependência química. E, dessa forma, abandonam também seus lares, suas famílias,
passando  a  viver  como mendigos  e  maltrapilhos  pelas  ruas,  sem capacidade de
decidir o que é melhor para o seu futuro.

Apesar de reconhecermos o direito de ir e vir, temos de reconhecer ainda que o
maior  bem  a  ser  defendido  é  a  vida.  Os  jovens  dependentes  químicos  não  são
capazes de decidir o que é melhor para o seu futuro e dependem não só de suas
famílias, mas de todo o poder público. Sabemos da importância do tratamento dos
dependentes. Não podemos condená-los a um futuro inseguro, obscuro, sem saída.
Eles  precisam,  sim,  de  ser  recuperados  e  voltar  a  viver  com  as  mesmas
oportunidades de outros jovens da mesma idade.



1436
____________________________________________________________________________

Tratamos desse assunto aqui porque hoje, apesar de todas as discussões sobre o
enfrentamento  da  dependência  química,  os  números  ainda  apresentam  um
crescimento cada dia maior da violência e do número de dependentes químicos e de
usuários de droga em nosso país. Medidas já foram tomadas. Em 2006 foi criada a
Lei nº 11.343, que dava tratamento diferenciado ao usuário, ao dependente químico e
ao traficante. Após cinco anos, o que percebemos foi um número duas vezes maior
de pessoas aprisionadas por narcotráfico. E pensavam eles que, com essas pessoas
presas,  o  número  de  drogas  na rua  e  o  número  de  dependentes  químicos seria
menor. Ao contrário:  apesar de todos estarem presos,  a droga e seu consumo, a
violência e os homicídios continuaram crescendo ainda mais. Quando aqueles presos
que eram dependentes químicos, usuários, eram presos, no mesmo dia havia um
substituto para ele no tráfico.

Então, precisamos de políticas públicas que incidam sobretudo na educação e na
qualidade  de  vida  desses  nossos  jovens  para  que  eles  não  sejam  vítimas  da
dependência, vítimas deste mundo onde a grande maioria dos jovens brasileiros não
tem oportunidade.

A lição que não aprendemos com a educação é a seguinte: hoje o Brasil é o 58º
num  ranking de 67 países com o pior  desempenho na educação.  Deputado João
Leite,  cerca  de  60%  dos  jovens  brasileiros  concluem  o  ensino  médio  sem  os
conhecimentos  básicos  de  matemática  e  de  português.  Outro  exemplo:  50% dos
jovens brasileiros abandonam os estudos antes de concluírem o ensino médio. É por
isso que hoje o Brasil tem o pior desempenho em educação quando comparado a
outros países.  Esta é uma lição que não aprendemos.  O governo federal  sempre
disse  que  a  educação  era  prioridade,  mas,  na  verdade,  a  prioridade  não  foi  a
educação dos jovens brasileiros.

Na saúde, deputado João Leite, também ostentamos os piores resultados quando
nos  comparamos  até  mesmo com  nossos  colegas  países  latino-americanos.  É  o
corredor da morte nos hospitais no Brasil, o corredor do desespero de familiares e
pacientes  enfrentando  filas  de  mais  de  mil  pessoas  para  agendar  apenas  uma
triagem - não é sequer o tratamento.

Hoje cerca de 80% dos gastos com segurança no Brasil são feitos com recursos de
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estados e municípios.  O governo federal  é capaz de arcar  apenas com 20% dos
gastos em segurança. No que diz respeito à infraestrutura, deputado Rômulo Viegas,
a receita no Brasil sempre foi a mesma. Obras inacabadas, tudo se atrasa no Brasil.
Conhecemos apenas uma obra que foi até o fim, o Porto de Mariel, em Cuba. Por
isso  eu  digo:  este  programa  conhecido  como  Programa  de  Aceleração  do
Crescimento - PAC - deveria ser chamado Programa de Aceleração de Cuba. Essa
obra  foi  concluída  e  entregue  à  família  Castro  para  fazer  a  alegria  de  poucas
pessoas.

Enquanto isso, as obras no Brasil estão aí, todas inacabadas. Em Minas Gerais não
conhecemos nenhuma grande obra realizada por esse governo federal. O imaginário
trem-bala, que nem saiu do papel,  já gastou mais de R$1.000.000.000,00. Tantas
outras obras, que já ultrapassaram o tempo previsto para serem concluídas, até hoje
não foram acabadas, estão aí sob revisão de programas e sob a mira do Tribunal de
Contas.  Então,  são  essas  tristes  e  reais  cenas  brasileiras  que  deprimem  cada
brasileiro e cada brasileira.

Portanto, deputados João Leite e Rômulo Viegas, como disse aqui nosso colega
deputado Carlos  Pimenta,  temos  vergonha de ser  políticos  neste  país,  onde  não
existe um comando, onde não existe um planejamento. E o dinheiro do brasileiro, que
é um dos maiores pagadores de impostos do mundo, está sendo desperdiçado. Hoje
convivemos com todas essas dificuldades na saúde, na segurança, na educação.

O deputado Duilio de Castro (em aparte) - Muito obrigado, deputado Wilson. V. Exa.
traz aqui um assunto que assola os mineiros e os brasileiros. É triste saber que essa
droga que entra no Brasil hoje não somente abastece nosso país, mas abastece o
mundo.  É  triste  saber  que  90%  das  ocorrências  e  da  criminalidade  têm  alguma
relação com droga. Mas é mais triste e vergonhoso saber que o governo federal não
está nem aí para nada.

Nós  não  produzimos  crack,  não  produzimos  cocaína,  porque  essa  substância
precisa de altitude para ser produzida. Ela é produzida na Bolívia, na Colômbia e na
Venezuela. Mas entra nas nossas fronteiras, que estão escancaradas para toneladas
e  mais  toneladas  de  drogas.  Presenciamos,  como  V.  Exa.  disse  sobre  vários
assuntos,  um  desleixo,  um  desmando,  uma  falta  de  gestão  no  País.  Quem  é
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responsável  pelas  nossas  fronteiras  é  o  governo federal.  E  querem  expor,  como
fazem, depois de entrarem aqui toneladas e mais toneladas de cocaína e de crack, as
polícias mineira e brasileira. Essa droga é muito violenta, ela arrebenta, estoura e
acaba com seus usuários, assim como acaba com as famílias brasileiras.

Este é o retrato do nosso país, é o retrato da administração que, após 12 anos,
construiu miséria,  construiu descaso para com a população brasileira. Gostaria de
parabenizar V. Exa. por trazer um assunto de tamanha importância. Agora é hora de
discuti-lo. Outubro está aí, e precisamos decidir se é isso que queremos que continue
em nosso país, se é para esse caminho que queremos que o Brasil vá. A democracia
nos dá o direito de discutirmos isso agora. Vamos dar a resposta no dia 5 de outubro.
Muito obrigado.

O deputado Doutor Wilson Batista*  -  Para finalizar,  cara presidenta,  gostaria  de
dizer que o governo do Estado, em 2011, implantou um programa que não tem a
pretensão  de  solucionar  de  vez esse drama que  assola  Minas  Gerais,  mas dará
certamente os primeiros passos. É o programa Aliança pela Vida. É um programa que
tem a pretensão de envolver nessa luta não só o governo do Estado, mas também os
familiares e o próprio dependente químico numa aliança pela vida, mostrando a ele
que não está sozinho, que estamos a seu lado.

O  programa  tem  três  pilares  de  enfrentamento  desse  drama.  O  primeiro  é  a
prevenção, dando ao jovem qualidade de vida e educação de qualidade. O segundo
pilar  de  enfrentamento  é  o  tratamento,  combatendo  os  vícios  dos  dependentes
químicos  com políticas  voltadas  para  a  redução dos  danos  provocados  por  essa
terrível droga. E, finalmente, uma reinserção cuidadosa dos dependentes químicos
que passaram por algum tratamento, voltando à sociedade cautelosamente, tendo
todos os seus direitos respeitados, tendo garantida qualidade de vida com felicidade,
com dignidade e liberdade ao lado de seus familiares. Muito obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.
O  deputado  João  Leite*  -  Deputada  Liza  Prado,  que  preside  esta  reunião  da

Assembleia  Legislativa  nesta  tarde,  deputado  Rômulo  Viegas,  deputado  Doutor
Wilson  Batista.  V.  Exa.  falou  muito  bem  e  mostrou  os  números  lamentáveis  que
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estamos vivendo no Brasil, numa área de seu domínio, que é a saúde, bem como a
sua preocupação com os criminosos. V. Exa. trata de algo que domina plenamente: a
questão patológica - e eu o acompanho nessa análise.

Imagino que hoje um criminoso só pode ser liberado por  meio de um laudo de
cessação  de  periculosidade,  uma  análise  de  um  psiquiatra  ou  de  alguém  em
condições de determinar a sua liberação. Isso vale para a questão que V. Exa. expôs:
as pessoas ficam pensando em idade, 16, 14 ou 12 anos. Mas imagino que a prisão
deveria ser de acordo com a mente desse adolescente ou desse adulto.

Recentemente,  houve  o  caso  do  adolescente  de  13  anos  que  amarrou  uma
dentista, jogou álcool e colocou fogo nela. Então, se abaixássemos a idade para 16
ou 14 anos, não o alcançaríamos.

Há  também  o  caso  do  Champinha.  Quem  vai  abrir  a  porta  para  deixar  sair  o
Champinha, que, com 16 anos, matou um casal de namorados? Ele já cumpriu os
três anos, e deveria ser liberado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ele
apresenta um laudo psiquiátrico de patologia grave. Então, se o liberarem, ele vai
matar  novamente.  Eles  estão com a chave na mão para abrir,  mas ninguém tem
coragem de abrir.

Então, V. Exa. está aferindo direitinho onde está a pressão, está medindo direitinho,
porque somente a questão de idade está na mente das pessoas. Mas, se o caso é
patológico, como essa pessoa vai conviver com a família e com a sociedade? Então,
está bem exposto. Creio que é este o ponto: com a ajuda de especialistas, como V.
Exa., é que podemos fazer um debate sério em relação à maioridade penal.

Mas quero tratar de outro assunto nesta tarde, se V.  Exas. me permitem: o ex-
ministro Fernando Pimentel voltou ao Brasil, voltou a Minas Gerais e está fazendo
uma caravana pelo Estado. Ele já não conhece o Estado em que nasceu, ele já não
conhece  Minas  Gerais.  Ele  esteve  envolvido  em  levar  dinheiro  para  Cuba  -
R$1.000.000.000,00 para a construção do Porto de Mariel, em Cuba - e assinou onde
estava escrito “é sigiloso”, “é secreto”. Então, não se pode saber efetivamente quanto
o Brasil gastou em Cuba. O ministro não sabe de Minas Gerais porque estava em
Cuba.

Depois,  ele  levou  R$3.000.000.000,00  para  Angola  e  investiu  o  dinheiro  dos
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brasileiros.  Os números  da  arrecadação,  que é  a  maior  da  história  do  Brasil  em
tributos,  estão  indo  para  a  mão  do  governo  federal.  Mas  esses  tributos  foram
cobrados em Belo Horizonte, em Muriaé, em São João del-Rei, em Tiradentes. Eu
não vou gastar mais tempo, porque o deputado Doutor Wilson Batista já disse quanto
volta para os estados e para a segurança: praticamente nada.

Então o ex-ministro Pimentel levou R$3.000.000.000,00 para Angola e assinou que
era secreto. Ninguém pode saber como vai ser gasto esse dinheiro. Foi o "ministro
secreto" que gastou o dinheiro do Brasil  fora do Brasil.  Ele não esteve em Minas
Gerais e, agora, veio dar aula de Minas Gerais para nós, que estamos aqui sofrendo,
porque o governo federal não investe aqui. Estamos sofrendo porque a expansão da
Fiat,  que  se  daria  em  Minas  Gerais,  foi  transferida  pelo  ex-presidente  Lula  para
Pernambuco, para o Nordeste brasileiro, e viraram as costas para Minas Gerais. O
ex-ministro Pimentel virou as costas para Minas Gerais.

Achei interessante ele ter dito que foi ao Vale do Jequitinhonha, que está fazendo
uma caravana. Ex-ministro Pimentel, queríamos sua caravana quando o senhor era
ministro,  para  atender  às  necessidades  de  Minas  Gerais  e  do  País.  Ex-ministro
Pimentel,  o  senhor  foi  atender  às  necessidades  de  Cuba,  de  Angola;  o  senhor
perdoou  a  dívida  dos  ditadores  africanos.  Esse  dinheiro  poderia  ser  utilizado  no
Brasil. O senhor passou pelo Norte de Minas? O senhor passou perto de Janaúba?
Lá os produtores de banana estão sofrendo porque o senhor e o ex-ministro Antônio
Andrade  mandaram  comprar  banana  do  Equador,  em  vez  de  comprar  deles.  Há
banana  em  Janaúba,  no  Norte  de  Minas.  Há  banana  em  Caeté,  mas  o  senhor
mandou comprar banana do Equador, ex-ministro. O senhor está atrasado em Minas
Gerais. O senhor deveria ter vindo com o ex-ministro Antônio Andrade no momento
em que o governo brasileiro deixou de comprar banana de Minas Gerais - de Janaúba
e de Caeté - e foi comprar do Equador.

O ex-ministro Pimentel não viu o Vale do Jequitinhonha. Se ele tivesse andado por
lá, teria visto que as únicas estradas em que não há asfalto são as federais. Na BR-
251, de Pedra Azul e Almenara, não há asfalto, e é rodovia federal. O povo sofre no
Vale do Jequitinhonha e no Baixo Jequitinhonha. Outra que também não tem asfalto é
a BR-367. No Alto Jequitinhonha, de Turmalina a Virgem da Lapa, não há asfalto, eu
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já passei  por  lá.  O governo federal  não está nem aí.  Onde o senhor  estava,  ex-
ministro Pimentel? Onde o senhor estava? O senhor está chegando atrasado. Por
que o senhor não conseguiu o asfalto da BR-251 e da BR-367? Depois, ex-ministro
Pimentel, de Jacinto a Salto da Divisa é um drama para a população. Aécio Neves
não  pode  asfaltar  porque  é  do  governo  federal,  é  rodovia  federal.  Mas  o  ex-
governador Aécio Neves asfaltou exatos 969km de estradas na região. Foram 969km
de estradas asfaltadas no Vale do Jequitinhonha. São R$600.000.000,00 investidos lá
em pavimentação. O senhor foi de avião? O senhor não viu as estradas que o ex-
governador Aécio Neves, o mais querido, hoje senador da República, asfaltou? Quem
sabe o senhor  foi  de avião? Se o senhor  desceu em Capelinha,  terra do grande
médico  e  nosso  amigo  José  Olinto  Figueiredo,  desceu  no  aeroporto  em  que  o
governo  do  Estado  investiu  R$10.000.000,00.  Serão  mais  R$10.000.000,00  para
Almenara, para Araçuaí e para Teófilo Otôni.

Poderia gastar todo o meu tempo falando das obras do governador Aécio Neves.
Na época do governador Aécio Neves, eu era secretário de Desenvolvimento Social,
e  o  deputado  Rômulo  Viegas,  secretário  de  Trabalho  e  Assistência  Social,  e  foi
implantado o projeto estruturador no Vale. Era um programa de combate à pobreza
rural.  Há  investimentos  de  R$20.000.000,00  em  diversos  projetos  no  Vale  do
Jequitinhonha. Há investimentos de mais de R$40.000.000,00 no programa Leite pela
Vida  no Vale  do  Jequitinhonha e  no  Vale  do  Mucuri.  O  ex-ministro  Pimentel  não
conhece Minas Gerais.  Ele não viu nada disso que está acontecendo lá.  Ele não
passou  pelo  Norte  de  Minas,  senão  ele  teria  sido  cobrado  pelos  produtores  de
banana da região. Ele não esteve lá.

O senador Aécio Neves, o mais querido, tentou estender para o Norte de Minas o
benefício  dado pelo  PT para  levar  a  Fiat  para  Pernambuco.  O  governo vetou.  A
presidenta Dilma vetou Minas Gerais. O ex-ministro Pimentel vetou Minas Gerais. O
ex-ministro Pimentel virou as costas para Minas Gerais. Quero falar mais o que o
governo fez. O governador Anastasia,  junto a Alberto Pinto Coelho, já como vice-
governador, levaram a Alpargatas ao Norte de Minas. Deputado Rômulo Viegas, a
Alpargatas representa quase R$300.000.000,00 de investimentos. São 5.500 novos
empregos. O governo criou mais de 5 mil novos empregos.
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Depois,  veio  a  implantação  da  New  Holland,  justamente  para  a  fabricação  de
máquinas de construção,  que significou um investimento de R$600.000.000,00 no
Norte de Minas, com a geração de quase 3 mil empregos.

De  fato,  o  ex-ministro  Pimentel  não  conhece  Minas  Gerais.  Quando  ministro,
prometeu a  instalação do escritório  da  Sudene em Montes Claros,  para viabilizar
recursos para novas empresas, mas até hoje, deputado Doutor Wilson Batista, nada
foi  feito.  O  ex-ministro  Pimentel  investiu  em  Cuba;  em  Angola;  no  metrô  da
Venezuela, mas não no metrô de Belo Horizonte; e em uma estrada da Bolívia, mas
nem um centavo na BR-367, de Turmalina a Virgem da Lapa e de Jacinto a Salto da
Divisa. O ex-ministro Pimentel virou as costas para Minas Gerais; traiu o Brasil. Quero
saber quanto gastou em Cuba e em Angola. Tudo feito de forma secreta, escondida.
Só vamos saber de algo em 2027.

O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Agradeço ao deputado João Leite
a concessão do aparte, que solicitei apenas para acrescentar que também em Juiz de
Fora  a  Mercedes  iria  montar  uma  nova  fábrica,  mas,  após  uma  reunião  com  a
presidenta, no Planalto, a montadora levou essa fábrica para o interior de São Paulo,
uma cidade que se chama Iracemápolis. Isso significa que deixaram de ser investidos
em  Juiz  de  Fora  cerca  de  R$500.000.000,00,  que  poderiam  gerar  mais  de  mil
empregos diretos até 2016. Ou seja, foi uma nova atitude tomada de forma apressada
e contrária aos interesses do Estado de Minas Gerais, retirando-se da cidade de Juiz
de Fora uma nova fábrica da Mercedes, que foi levada para o Estado de São Paulo. É
mais um investimento que Minas Gerais deixa de receber por uma perseguição ao
nosso estado.

O deputado João Leite* -  Obrigado, deputado Doutor Wilson Batista. Eu tinha a
certeza de que V. Exa. traria mais informações ao pronunciamento que faço.

O ex-ministro Pimentel não foi ao Vale do Jequitinhonha, pois, se tivesse ido, teria
visto algo que eu e o deputado Sargento Rodrigues constatamos na volta que demos
por Minas Gerais, nas 18 Regiões Integradas de Segurança Pública - Risps.

Os números do Vale do Jequitinhonha, da BR-116, da BR-367 e da BR-251 são
impressionantes: temos um policial rodoviário federal para cada 700km de estrada.
Na  quarta-feira,  a  Comissão  de  Segurança  Pública  esteve  em  Corinto,  onde
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recebemos uma demanda. Sabem qual foi o pedido que recebemos para a segurança
de Corinto? Efetivo da Polícia Militar ou da Polícia Civil? Não; o grande pedido foi a
implantação  de  um  posto  da  Polícia  Rodoviária  Federal  no  trevo  de  Corinto  e
Pirapora. Existe um posto no Trevão, no encontro da BR-040 com a BR-135, mas,
depois,  só há outro posto da Polícia Rodoviária Federal  em Montes Claros. Além
disso, a Polícia Militar não está autorizada a atuar em rodovia federal. Ou seja, não
temos policiais rodoviários federais,  e a PMMG não tem a atribuição de atuar em
rodovia federal. Ah, o ex-ministro Pimentel não conhece Minas Gerais. Ficou por todo
esse tempo naquele cargo, e não conseguiu ampliar o efetivo da Polícia Rodoviária
Federal; não trouxe uma empresa para o Vale do Jequitinhonha nem para o Norte de
Minas e nem sequer viu os 969km asfaltados pelo mais querido, o ex-governador
Aécio Neves, hoje senador da República. Não viu o Caminhos de Minas? Por esse
projeto,  o  governo  de  Minas  está  fazendo  820km  de  asfalto  para  o  Vale  do
Jequitinhonha. E ele vem aqui dizer isso?

É lamentável o que está acontecendo. Este governo foi reprovado. O governo do
PT,  o  governo  federal,  o  governo  do  ex-ministro  Pimentel  está  reprovado.  Este
governo esqueceu de Minas Gerais, abandonou o nosso estado. Já não é possível
aceitarmos que ainda venham aqui fazer críticas ao governo Aécio Neves, ao governo
Anastasia, ao governo Alberto Pinto Coelho. Foram eles que criaram uma secretaria
permanente para o Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, o Mucuri, e o governo
de Minas Gerais está presente.

Deputado Paulo Guedes, estou com a palavra, e V. Exa. chegou aqui bem depois.
Já citei aqui os números do Programa de Combate à Pobreza Rural.

Meu tempo está esgotado, deputado. V. Exa. chegou muito tarde, não sei se estava
em alguma comissão. Entendemos que V.  Exa. tem muito trabalho,  mas,  como o
ministro Pimentel, chegou atrasado. Muito obrigado, Sra. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O deputado Sargento Rodrigues* - Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público

que nos acompanha pela TV Assembleia, antes de adentrar no tema da minha fala,
gostaria  de  pedir  a  compreensão  do  ilustre  deputado  Paulo  Guedes,  porque  o
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assunto sobre o qual falarei é completamente diferente do que estava sendo tratado
aqui, e me desviarei muito do foco, o que não quero.

Perdemos um companheiro nosso, o Sd. André Luiz Neves, no último dia 16 de
maio. Para nós, da grande família da segurança pública - policiais militares, policiais
civis, bombeiros e agentes do sistema prisional -, foi uma grande perda, uma perda
irreparável.  Somente o pai  e a mãe dessa vítima -  que era um bravo e valoroso
soldado -, o Sgt. Valter, sargento reformado do Corpo de Bombeiros, e a Sra. Beth,
sabem  o  sofrimento  pelo  qual  estão  passando.  Um  momento  de  profunda  dor.
Deputado João Leite, o Sd. André, mesmo de folga e em trajes civis, no Bairro Ouro
Preto, na tentativa de salvar um casal que estava sendo assaltado, agiu na qualidade
de policial. Acabou entrando em luta corporal com os três marginais. Sua arma caiu
ao chão, e ele foi atingido por disparos de arma de fogo - um tiro no peito, outro nas
costas - pelos marginais que ali praticavam o assalto.

Quero deixar registrado o nosso pesar a toda a família e dizer da importância que
esse tema, deputado Rômulo Viegas, vem ganhando a cada dia que passa; um tema
que discutimos aqui uma semana antes da morte do Sd. André Esteves. Na verdade,
não uma semana antes, mas no mesmo dia - 16 para 17 de maio - em que ocorreu a
morte do Sd. André, discutimos sobre a maioridade penal ou a alteração do Estatuto
da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/1990 -, mais conhecido como ECA. Esse
estatuto beneficia criminosos, é benevolente e complacente com eles e passa a mão
na cabeça desses adolescentes, que são criminosos. E prevê uma punição máxima.
O art. 121, § 3º, dessa lei diz o seguinte: “Em nenhuma hipótese o período máximo de
internação excederá a três anos”.

Então, é uma correção, deputado João Leite, que temos de fazer no Estatuto da
Criança e do Adolescente. Discutimos no mesmo dia os fatos.

Anterior a essa data, a requerimento também de autoria deste deputado, havíamos
realizado uma audiência pública para receber os parentes do Alexandre Werneck, ex-
servidor desta Casa,  e da sua namorada,  Lívia Viggiano,  vítimas de latrocínio  na
Serra do Cipó.

No debate sobre maioridade penal que aqui realizamos, participou também a D.
Ângela,  mãe do  rapaz  Mateus,  vítima  de  latrocínio  por  dois  menores.  Um  deles
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completaria 18 anos em dois meses; o outro, em apenas 10 dias, deputado Rômulo.
Imaginem que eles praticaram latrocínio, crime mais bárbaro, com a pena mais alta
prevista no Código Penal. No entanto, como são menores, a punição máxima será
uma medida de internação de três anos.

Vejo a legislação como algo extremamente absurdo, como zombar das vítimas e
dar gargalhadas. Essa é a atual legislação penal brasileira. O Código Penal, datado
de  1940,  era  o  reflexo  de  uma sociedade,  deputado  João  Leite,  completamente
diferente da nossa hoje. Tivemos uma explosão nas regiões urbanas em todo o País
e  um  avanço  -  diria  -  devastador  das  drogas,  do  número,  da  quantidade  e  da
qualidade dessas armas nas mãos de marginais. Só que a legislação ficou estática,
parada e não andou para frente. Agora o que mais me assusta é que o atual governo
federal,  nesses últimos 12 anos, vem na contramão da história,  afrouxando ainda
mais a legislação penal brasileira. É o mesmo governo federal que não permitiu o
debate sobre a redução da maioridade penal na PEC do senador Aloysio Nunes, de
São  Paulo.  Ali,  de  forma  muito  bem  exposta,  porque  a  proposta  era  discutir  e
aperfeiçoar a questão que envolve os crimes hediondos.

V. Exa. já imaginou, deputado Rômulo, se não pudermos reduzir a maioridade penal
ou  alterar  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  no  que  se  refere  a  crimes
hediondos? Então, se não podia fazer isso, o que o governo federal estava desejando
naquele momento? Infelizmente seis senadores do PT votaram contra o debate da
redução da maioridade penal. É uma pena que os senadores do PT tenham essa
visão tão distanciada e longínqua do que está sofrendo o cidadão na ponta da linha.
Aliás,  o  cidadão  está  sofrendo  demais  e  não  aguenta  mais  conviver  com  essa
legislação tão complacente com o criminoso.

Deputado João Leite, não estamos falando aqui que o estatuto deve ser alterado no
que se refere ao crime de furto de pequena monta e bagatela, como tratamos no
direito, porque para crimes mais brandos ou atos infracionais mais brandos temos o
chamado Direito Penal Mínimo, que faz frente a essa situação. A própria Lei nº 9.714,
cuja pena máxima é de quatro anos, já tem uma previsão de também punir,  com
interdição e suspensão de direitos, com uma série de medidas. No entanto, quando
tratamos de crimes violentos contra a pessoa, tratamos do maior bem jurídico: a vida.
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Infelizmente  o  governo  federal,  mais  uma  vez,  derrotou  a  vontade  popular.  A
sociedade quer uma punição mais severa. Por que temos de ter uma punição mais
severa? Porque, quando falamos sobre isso na tribuna, vem deputado “a”, “b” ou “c”
ou quem se diz especialista em determinadas matérias falar que redução não é a
solução. Realmente não é a solução. Rômulo Viegas, há o jargão que diz que cadeia
não conserta ninguém. Cadeia não foi feita para consertar ninguém, mas para punir e
segregar  e  não  deixar  o  estuprador...  De  ontem  para  hoje,  foi  apresentado  pela
Polícia  Civil  um  taxista  que  estuprou  18  mulheres.  Esse  cidadão  deve  ser
encarcerado e tem de ser segregado, como o Marcos, em Contagem, que estuprou e
matou cinco mulheres.

Infelizmente o que percebemos no governo federal é que essa turma, deputado
Rômulo Viegas, pertence a uma linha contrária. Eles estão no mundo da poesia, num
mundo poético, onde o crime não acontece, onde a violência não é campeã no País.

Quando iniciei a minha fala, falei da morte do Sd. André Luiz Neves. Fiz esse início,
esse preâmbulo para dizer que o governo federal cruzou os braços, não quer mexer
na legislação e, quando mexe, mexe no sentido de afrouxar. Então essa turma não
gosta de encarcerar ninguém. Essa turma é a turma do direito penal mínimo, é a
turma que vive no campo da poesia. Entretanto, o que levou o Sd. Neves a fazer esse
enfrentamento? O tráfico, as drogas e as armas que passam livremente por nossas
fronteiras vêm impactando cada vez mais o crime e a violência nos grandes centros
urbanos.

Aí,  deputado  Rômulo,  na  contramão,  mais  uma  vez,  o  atual  governo  federal
abandonou a fiscalização das fronteiras,  ou melhor,  escancarou as fronteiras para
que o tráfico de drogas e de armas passe livremente. Qual é o impacto disso? Basta
fazer  uma  pesquisa  simples.  Consultem  os  prontuários  dos  presos  que  estão
condenados nas nossas penitenciárias. Hoje Minas Gerais  tem 61 mil  presos nas
penitenciárias. Fizemos uma apuração, e pelo menos 15%, 17%, 18% estão presos
por tráfico de drogas, apenas por tráfico de drogas. Mas vamos colher outros dois
percentuais, que vão chegar a 50%, 60% dos presos, que praticaram crime em nome
do  tráfico  de  drogas  -  arrombamento,  furto  a  residência,  furto  qualificado  na
modalidade de arrombamento, homicídio, estelionato, formação de quadrilha, roubo a
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mão  armada  e  roubo  a  veículo  para  trocar  ou  comprar  a  droga  nas  mãos  do
traficante.

Então há uma série de crimes sendo praticados e uma sobrecarga de trabalho nas
forças  policiais  estaduais.  Mas  as  forças  federais,  aquelas  que  o  art.  144  da
Constituição da República prevê, estão livres, porque infelizmente o governo federal
abandonou  a  fiscalização  das  fronteiras  e  fugiu  do  combate  ao  contrabando,  ao
tráfico de armas e de drogas. A Constituição da República, em seu art. 144, fala que
segurança  pública  será  exercida  por  cinco  órgãos:  a  Polícia  Federal,  a  Polícia
Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. O § 1º,
inciso II,  diz que à Polícia  Federal  compete  prevenir  e reprimir  o tráfico ilícito  de
entorpecentes e drogas afins, o contrabando. Mas como fazer isso com uma Polícia
Federal sucateada? Com uma Polícia Federal que, há sete anos, não tem reajuste?
Com uma Polícia Federal que veio à Comissão de Segurança Pública pedir socorro?
O presidente do sindicato disse que, além do sucateamento, há falta de efetivo e de
valorização.

O governo federal abandonou a Polícia Rodoviária Federal, e vemos a entrada livre
de drogas e armas pelas fronteiras. Além do mais, nas rodovias federais, a droga está
entrando  de  forma  avassaladora,  comprometendo  decisivamente  os  índices  de
criminalidade e de violência em todos os estados, não só em Minas Gerais. Então, de
certa forma, o governo federal contribuiu para que as polícias estaduais tivessem um
enfrentamento maior, um acirramento desse enfrentamento, porque o crime avança.
Nesse acirramento, nesse enfrentamento, acaba acontecendo a letalidade policial.

Fazemos  este  pronunciamento,  deputado  Rômulo  Viegas,  demais  colegas
deputados e deputadas e público que nos acompanha pela TV Assembleia, para falar
da dimensão e da complexidade que é a segurança pública. O governo do Estado
deve e tem de fazer segurança pública, e estamos aqui para cobrar isso dele todos os
dias, mas é impossível. Governador nenhum deste país conseguirá reduzir os índices
de criminalidade e de violência se o governo federal não fizer a sua parte.

Hoje, o que vimos, ouvimos e assistimos é a uma absoluta irresponsabilidade, uma
omissão criminosa do governo federal em relação a esse assunto. Infelizmente, é a
isso que estamos assistindo. Infelizmente os índices de criminalidade e violência vêm
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aumentando  a  cada  dia  no  nosso  país.  Queremos  dizer  que  estaremos  sempre
atentos para denunciar essa omissão e essa irresponsabilidade do governo federal
não só para com Minas Gerais, mas para com todos os estados brasileiros. Eram
esses os nossos encaminhamentos na tarde de hoje, Sra. Presidente.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina

que  o  Projeto  de  Lei  nº  4.807/2013  seja  distribuído  à  Comissão  de  Defesa  do
Consumidor,  em  razão  da  natureza da matéria.  Ficam mantidos  a  distribuição às
Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira e os demais atos processuais
praticados até o momento.

Mesa da Assembleia, 27 de maio de 2014.
Liza Prado, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina

que o Projeto de Lei nº 5.099/2014 seja também distribuído à Comissão de Defesa do
Consumidor,  em  razão  da  natureza da matéria.  Ficam mantidos  a  distribuição às
Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de Fiscalização Financeira e os
demais atos processuais praticados até o momento.

Mesa da Assembleia, 27 de maio de 2014.
Liza Prado, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina

que o Projeto de Lei nº 5.120/2014 seja distribuído à Comissão de Meio Ambiente, em
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razão da natureza da matéria. Ficam mantidos a distribuição à Comissão de Justiça e
os demais atos processuais praticados até o momento.

Mesa da Assembleia, 27 de maio de 2014.
Liza Prado, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 79 c/c o art.

81  do  Regimento  Interno,  decide  suspender  as  atividades legislativas  desta Casa
após as 12 horas dos dias 12, 17 e 23 de junho deste ano, em virtude da realização
dos jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo no Brasil. A presidência
informa  ao  Plenário  que  o  horário  de  funcionamento  do  setor  de  protocolo  de
proposições será de 8 as 12 horas nas referidas datas.

Mesa da Assembleia, 27 de maio de 2014.
Liza Prado, no exercício da presidência.

Palavras da Presidente
A  presidência  informa  ao  Plenário  que  o  Projeto  de  Lei  nº  5.218/2014,  do

governador  do  Estado,  que  dispõe  sobre  as  diretrizes  para  a  elaboração  da  Lei
Orçamentária  para  o  exercício  financeiro  de  2015  e  dá  outras  providências,  foi
publicado no  Diário do Legislativo de quarta-feira,  dia 21/5/2014, e distribuído em
avulso,  por  meio  eletrônico,  às  deputadas  e  aos  deputados  na  mesma  data.  A
presidência informa, ainda, que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas ao
projeto na Comissão de Fiscalização Financeira teve início no dia 22/5/2014 e será
encerrado no dia 10/6/2014.

Comunicação da Presidência
A Presidência  comunica  que  foram  aprovados  conclusivamente,  nos  termos  da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 8.065 a 8.073 e 8.076
a 8.078/2014, da Comissão de Segurança Pública, 8.074 e 8.075/2014, da Comissão
de Prevenção e Combate às Drogas, e 8.079 a 8.087/2014, da Comissão da Pessoa
com Deficiência. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

nesta reunião pelas Comissões:
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do Trabalho - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 21/5/2014, dos Projetos de
Lei nºs 3.478/2012 e 5.020/2014, da deputada Liza Prado, 4.418/2013, do deputado
Leonídio Bouças, 4.465/2013, do deputado Duarte Bechir, 4.525/2013, do deputado
Dalmo  Ribeiro  Silva,  4.610/2013,  do  deputado  Arlen  Santiago,  4.815/2013,  do
deputado  Glaycon  Franco,  5.009/2014,  do  deputado  Cabo  Júlio,  5.032/2014,  do
deputado Tenente Lúcio, 5.074/2014, do deputado Duilio de Castro, 5.082/2014, do
deputado  João  Vítor  Xavier,  5.088/2014,  do  deputado  Fabiano  Tolentino,  e
5.089/2014, do deputado Tadeu Martins Leite, e dos Requerimentos nºs 7.835/2014,
da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  7.986/2014,  do  deputado  Celinho  do
Sinttrocel, e 7.989 e 7.990/2014, da deputada Liza Prado;

de  Meio  Ambiente  -  aprovação,  na  11ª  Reunião  Ordinária,  em  27/5/2014,  do
Requerimento nº 7.817/2014, do deputado Ivair Nogueira;

da Pessoa com Deficiência - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 15/5/2014, do
Requerimento nº 7.724/2014, da deputada Liza Prado;

e de Segurança Pública - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 27/5/2014, dos
Requerimentos nºs 7.977, 7.981 a 7.985 e 7.998 a 8.006/2014, do deputado Cabo
Júlio,  e  7.980,  7.997  e  8.012/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues  (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, a presidente defere, nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento

Interno, requerimento do deputado Lafayette de Andrada em que solicita a retirada de
tramitação do Projeto de Lei nº 5.107/2014 (Arquive-se o projeto.).

Questão de Ordem
O deputado Paulo Guedes - Presidente, pedi questão de ordem porque acabei de

assistir  ao pronunciamento dos deputados João Leite  e Sargento Rodrigues,  mas
especialmente do deputado João Leite, quando usou desta tribuna para fazer uma
série  de acusações sem nenhum fundamento.  Acusações  baseadas em supostas
matérias da revista Veja, que é o instrumento de campanha do PSDB. Ele veio aqui
acusar o ex-ministro Fernando Pimentel de ter construído um porto em Cuba, de ter
feito  uma série de coisas. O deputado João Leite fez essas colocações de forma
totalmente  aleatória,  sem  nenhum  embasamento  legal.  Só  há  um  único  objetivo,
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deputado Rogério Correia, para o deputado João Leite vir a esta tribuna para fazer
tais acusações infundadas: isso se chama desespero. Desespero, primeiro, porque as
pesquisas de intenção de voto divulgadas ontem e hoje dizem claramente que o ex-
ministro Fernando Pimentel pode vencer as eleições em Minas Gerais ainda no 1º
turno.  E o desespero é maior ainda porque o Pimentel  já o derrotou aqui  para a
prefeitura de Belo Horizonte. Ele sabe que Pimentel é bom de trabalho e bom de voto.
Esse o motivo do desespero do deputado João Leite e de toda a sua equipe. Em
razão  desse  desespero,  ele  chega ao  ponto  de  se  irritar  pelo  fato  de  o  ministro
Pimentel ter visitado o Jequitinhonha. Pimentel precisa, deputado Rogério Correia,
visitar o Jequitinhonha. Ele fez muito bem em visitar a região para ver de perto a
vergonha que é a Copanor. Os governos tucanos separaram tudo. A Copasa que dá
lucro vai para os amigos do Aécio, os investidores; a Copasa que dá prejuízo vai para
os pobres, para o Norte de Minas, para o Jequitinhonha, e não chega a pagar sequer
um  salário  mínimo  a  seus  servidores.  Essa  é  a  vergonhosa  bandeira  do  PSDB.
Pimentel também precisa rodar pelo Estado para ver a questão da Cemig, que parou
o programa Luz para Todos em Minas. A Copanor não funciona. A Cemig não atende
a demanda social. Eles quebraram o Estado. Após 12 anos de governo do PSDB,
pegaram  o  Estado  que  devia  R$13.000.000.000,00  e  vão  entregá-lo  devendo
R$100.000.000.000,00. E vêm falar de obras? Quais obras? É um governo ausente,
um governo que não fez nada, um governo que sucateou a segurança pública e a
educação,  um  governo  que  quebrou  o  Estado  literalmente.  Aécio  quebrou  Minas
literalmente. E aí vem o desespero do deputado João Leite, porque o povo mineiro
acordou, e as pesquisas mostram que essa enganação está chegando ao fim, está
chegando ao fim o choque de enganação que eles lançaram. Maquiaram as contas
do Estado, endividaram Minas, construíram uma “brasilinha” para Aécio. Enfim, tudo
isso que já sabemos. Fiquei mais triste, deputado Rogério Correia, foi de o deputado
João Leite vir aqui falar do metrô. Acompanhei, há três anos, quando a presidenta
Dilma veio aqui liberar os recursos para o metrô. Foi no Palácio da Liberdade, na
antiga sede do governo, pois não havia nem Cidade Administrativa ainda. O governo
de Minas ficou com a incumbência de entregar o projeto. Dilma liberou os recursos
para o metrô, e cabia ao governo de Minas apenas entregar o projeto. Eles são tão



1452
____________________________________________________________________________

incompetentes que não conseguiram entregar os projetos, três anos para entregar os
projetos.  Deputado  Rogério  Correia,  quinta-feira  da  semana  passada,  conforme
consta no  Estado de Minas,  os  primeiros  projetos  do  metrô foram entregues.  Se
alguém está duvidando do que estou falando, pode entrar no site do Estado de Minas
de quinta-feira da semana passada, em que consta que o governador Alberto Pinto
Coelho finalmente, três anos depois, foi a Brasília e entregou os primeiros projetos do
metrô. Esse governo, além de ser incompetente, é lerdo, é lento. Ele prefere não
fazer as coisas e sair falando mal do governo federal. Falam em Sedvan. Criaram a
secretaria para o Norte e para o Jequitinhonha, mas não colocaram um tostão nessa
secretaria, um centavo sequer foi colocado na Sedvan por eles. Cem por cento dos
recursos  do  Água  para  Todos,  que  estão  na  Sedvan,  são  federais.  Há  outra
incompetência. Antes era o deputado Gil Pereira, agora trocou de secretário. Há mais
de quatro anos eles estão com mais de R$500.000.000,00 do governo federal para
resolver  o  problema  da  seca  no  Jequitinhonha  e  no  Norte  de  Minas,  e  não
conseguem fazê-lo, porque são incompetentes. É esta a marca do governo de Minas,
incompetência  para  fazer  os  projetos  e  para  governar.  O  senador  Aécio  só  se
preocupa em falar para a imprensa. Ele, o Ronaldinho, os ricos e os poderosos se
juntam e não admitem que este país mudou. Deputado João Leite, ande pelo Brasil e
vá ao Jequitinhonha para ver a revolução social existente lá. Temos 1,5 milhão de
jovens  estudando  nas  universidades  com  o  ProUni  e  22  milhões  de  pessoas
ganharam emprego  nos  governos  Lula  e  Dilma.  Temos  um  País  que possui  380
bilhões de reservas cambiais; temos um País que criou mais de 30 universidades e
mais  de  500  escolas  técnicas;  temos  um  País  que  criou  o  Pronaf.  Hoje  temos
R$24.000.000.000,00 para a agricultura familiar. Na época do governo FHC, o valor
não chegava a R$1.000.000.000,00. É essa a revolução que vocês não entendem.
São  3.500.000 casas  do  programa Minha  Casa  Minha  Vida.  É  esse  conjunto  de
distribuição de renda e de programas, como o Luz para Todos, que fizeram o País
mudar. Hoje temos orgulho, deputado Rogério, de ser brasileiros. Estamos no País da
Copa, no País das Olimpíadas, no País de 22 milhões de empregos com carteiras
assinadas. Nosso país é respeitado no mundo, mas é ignorado pela grande imprensa,
que é capacho, que está a serviço dos Estados Unidos e que quer ver o Brasil voltar
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a ser  colônia.  Não temos,  Ronaldinho,  não  temos,  Aécio,  complexo de vira-latas,
porque temos um País que vai fazer a Copa do Mundo, que vai ser hexacampeão e
que vai dar exemplo para o mundo inteiro. Vamos fazer a Copa das Copas.

Votação de Requerimentos
A presidente -  Requerimento do deputado Gilberto Abramo em que solicita  seja

encaminhado  ao  Samu  pedido  de  informações  sobre  o  número  de  ambulâncias
disponíveis em Belo Horizonte, quantas fazem atendimento no período da noite e
quantas  estão  paradas  por  motivos  de  deterioração  ou  para  meros  reparos.  Em
votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do deputado João Leite em que solicita  tramitação em regime de
urgência  para  o  Projeto  de  Lei  nº  5.206/2014.  Em  votação,  o  requerimento.  As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do deputado Duarte Bechir em que solicita a inclusão em ordem do
dia do Projeto de Lei nº 4.628/2013. Em votação, o requerimento. As deputadas e os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)  Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja encaminhado
ao vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais pedido para que encaminhe a essa
comissão,  à Comissão da Verdade em Minas Gerais  e ao procurador  regional  da
República  de  Direitos  do  Cidadão  do Ministério  Público  Federal  os  estudos  e  as
imagens do desfile de formação da Guarda Rural Indígena - Grin -, em especial no
que se refere às autoridades presentes ao evento. Em votação, o requerimento. As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja encaminhado
ao diretor-geral do Arquivo Nacional e ao presidente da Fundação Nacional do Índio -
Funai - pedido para que envie a esta comissão cópia dos documentos referentes à
Guarda Rural  Indígena,  ao  Centro  de  Recuperação dos Krenak,  no  Município  de
Resplendor,  e  ao  Centro  de  Recuperação da Fazenda Guarany,  no  Município  de
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Carmésia, a serem utilizados pela Comissão da Verdade de Minas Gerais, em virtude
de diversas denúncias de violação de direitos humanos da população indígena. Com
a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Rogério Correia.

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Deputada  Liza  Prado,  é  uma  honra  tê-la  aqui
presidindo nossa sessão. Uma mulher presidindo reuniões no Parlamento - não só o
mineiro, mas também o brasileiro - é algo raro. É uma honra termos a deputada Liza
Prado na presidência.

Deputada,  eu  queria  pedir  para  discutir  esse  projeto,  que  trata  exatamente  da
questão das terras indígenas aqui em Minas Gerais. Discutimos isso na Comissão de
Direitos Humanos, até para marcar uma posição bastante clara de algo que está em
debate nacionalmente. É preciso que o povo brasileiro, especialmente os mineiros,
saibam disso,  porque neste estado temos uma área indígena grande, que poderá
sofrer um retrocesso relevante.

Nesse requerimento há nítida defesa da questão das terras indígenas. Hoje quem
faz a demarcação das terras indígenas é a Funai. Ela tem um olhar voltado mais para
a  defesa  dos  povos  indígenas  que  propriamente  para  aqueles  que  detêm
propriedades de terras nessas terras que inicialmente pertenciam aos índios.

Deputada Liza Prado, V. Exa. sabe que isso gera polarização no ato de fazer a
demarcação de terras.

Ontem debatemos esse tema aqui na Assembleia Legislativa. Não pude participar
do debate porque estava tratando da greve dos profissionais da rede municipal da
educação, da saúde e da limpeza urbana, mas escutei alguns trechos posteriormente
e recebi um resumo da reunião. Acho lamentável repassar ao Congresso Nacional a
possibilidade de demarcar as terras. Isso advém exatamente da chamada bancada
ruralista, que quer retirar a possibilidade de o índio ter estudo técnico e garantia de
que poderá viver nas suas terras. Imaginem o quadro nacional de hoje. Infelizmente,
as  eleições  são  definidas  majoritariamente,  com  poder  financeiro.  Até  hoje  não
tivemos uma reforma política que impedisse a iniciativa privada de bancar campanha
de deputados, senadores, governadores e assim por diante. A grande maioria dos
membros  da  Câmara  dos  Deputados  é  bancada  pelo  capital  privado.  Não  estou
fazendo denúncia, apenas mostrando um fato. Infelizmente, a lei eleitoral permite que
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isso  ocorra.  O  correto  seria  não  haver  financiamento  privado  de  campanha  por
empresas, permitindo igualdade maior nas condições eleitorais e ao mesmo tempo
impedindo  que  um  deputado  fosse  eleito  com  a  bandeira  da  sua  dependência
econômica.  O  quadro  é  tão  grave  que  a  bancada  de  camponeses  e  pequenos
agricultores na câmara equivale a zero, não chega a uma mão cheia de deputados.
Porém, a bancada ruralista é imensa e representa 1% da população do campo, ou
seja, 99% não são ruralistas, e sim pequenos proprietários. No Congresso Nacional
ocorre  o  inverso,  a  imensa  maioria  é  ruralista.  O  financiamento  privado  mostra
claramente as distorções. Estou citando aquelas que ocorrem no campo, que são as
mesmas da cidade.

A bancada ruralista quer retirar da Funai o direito de fazer a demarcação das terras
indígenas.  Imagine,  deputada  Liza  Prado,  o  que  acontecerá.  Os  índios  serão
expulsos de suas terras, não haverá demarcação. Isso está sendo discutido lá.

Ao  aprovar  o  requerimento  que  está  vindo da  Comissão  de  Direitos  Humanos,
aproveito para falar a favor da Funai e da demarcação das terras indígenas. Não são
apenas os índios que sofrem com esse processo que a bancada ruralista alardeava
aqui  ontem.  Ela  também  quer  impedir  o  direito  de  demarcação  das  terras  dos
quilombolas  e  negros  que  foram  escravos,  para  que  o  latifúndio  e  as  empresas
agrícolas as tomem. Deputada Liza Prado, é tanta ganância! Às vezes me pergunto
se uma empresa com tanto dinheiro não tem sequer um sentimento humanista em
relação a índios, negros e quilombolas.

Essa elite é pobre de espírito, é uma elite que não consegue reconhecer os direitos
das pessoas. Deputado Elismar Prado, vejo pessoas da elite reclamarem do Bolsa
Família e dizerem que isso é bolsa-esmola. Falam: “Para que pagar imposto para
essas pessoas que sequer trabalham?”. Aí fazem uma pesquisa e veem que elas
trabalham: 80% das pessoas quem recebem bolsa-família trabalham. Elas recebem
pouco, têm um complemento, mas trabalham.

Outro  dia  essas  elites  preconceituosas,  que  ficam  em  grupinhos,  achando  que
sabem de tudo, assistindo noticiários que escolhem na televisão - são anti-povo, não
gostam do povo, parece que não gostam de pobre -, reclamaram também das vagas
nas universidades. Ora, não se pode ter cota na universidade pública porque isso
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está impedindo o filho deles de estudar. Através da cota os filhos deles não entram
nas universidades. Você vai ver, eles têm dinheiro para pagar universidade privada à
vontade. Mas não pode haver cota para negro, não pode haver cota para índio, não
pode haver cota de escola pública.

Deputado Elismar Prado, acho que para esse egoísmo, parte da visão capitalista,
dessa  visão  mesquinha,  também  precisa  haver  um  certo  combate  ideológico  em
nosso país. Ontem fiquei assustado ao ver essa bancada ruralista. Tratam os índios
como se fossem todos vagabundos. Só porque não são como eles, não é? Então,
para eles, índio é vagabundo. Eles não conseguem entender que, culturalmente, o
índio tem outra concepção de vida. Para eles, tem de ser a concepção de vida deles.
Vale o lucro. Se não é o lucro, a pessoa é vagabunda, não serve. Assim tratam os
quilombolas. São incapazes de saber que esses negros foram escravos e que temos
uma dívida muito grande em nosso país para com eles. Estão de olho até nas terras
dos quilombolas.

Por isso esse requerimento pede respeito às questões indígenas, às questões dos
quilombolas, que estamos votando aqui hoje. É um debate que fazemos na Comissão
de  Direitos  Humanos,  mas  que  gostaria  de  trazer  para  o  Plenário.  Ao  votar
favoravelmente a esse requerimento, estamos votando a favor da causa indígena, da
causa dos quilombolas. Portanto, é um requerimento importante, que defende uma
causa, uma ideia. Esse debate, deputado Elismar Prado, precisa ser feito no Brasil.
As  elites  brasileiras  precisam  ser  combatidas  nesse  seu  egoísmo.  É  preciso  ter
também um sentido maior de coletividade, de viver bem em sociedade, de buscar a
igualdade,  de  buscar  entre  as  pessoas  a  fraternidade  e  não  o  egoísmo  das
propriedades privadas aos montes, como temos visto nas elites brasileiras. Isso tem
muito a ver com o ódio que destilam contra governos populares. O deputado Paulo
Guedes tem razão. As elites temem qualquer divisão de renda, e é ela que faz, aliás,
a máquina da economia girar.

São reflexões que eu queria propor ao aprovar o requerimento da Comissão de
Direitos  Humanos,  que  protege  a  visão  dos  índios  e  a  visão  dos  quilombolas.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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A presidente - Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência  em  que  solicita  seja
encaminhado ao procurador-chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais
pedido de informações sobre as medidas tomadas pelo Ministério dos Transportes e
pela  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres  -  ANTT  -  para  atender  à
Recomendação  MPF/MG/PRDC nº  155,  de  13/11/2012,  que  solicita  a  revisão  de
todas as autorizações em andamento, a fim de garantir que toda a frota de veículos
de  transporte  coletivo  rodoviário  e  a  infraestrutura  de  seus  serviços  estejam
totalmente acessíveis no prazo máximo de 120 meses a contar da data de publicação
do Decreto Federal nº 5.296/2004. Em votação, o requerimento. As deputadas e os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)  Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Turismo  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Instituto Estrada Real/Fiemg pedido de providências para apoiar a revitalização dos
totens e marcos de identificação do Circuito Estrada Real  nas cidades do Sul  de
Minas, componentes desse circuito. Em votação, o requerimento. As deputadas e os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)  Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja
encaminhado à Anatel pedido informações sobre reclamações referentes aos serviços
de telefonia fixa e celular e de acesso à internet no Município de São José da Lapa no
período 2012-2013. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja
encaminhado à Empresa Oi pedido de providências para a expansão do acesso à
internet no Município de São José da Lapa, em especial nos bairros que estejam mais
distantes da área central do município e não têm acesso a tal serviço por meio de fios
de  cobre  por  par  trançado.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)  Aprovado.
Oficie-se.
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Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja
encaminhado às operadoras de telefonia móvel Oi, Vivo, Claro, TIM, Nextel e Algar
pedido de informações sobre a cobertura no Município de São José da Lapa e sobre
existência  de  eventual  cronograma de  expansão  e  modernização  da  rede  nesse
município. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja
encaminhado à Empresa Oi pedido de informações sobre as escolas do Município de
São José da Lapa atendidas pelo Programa Banda Larga na Escola, discriminando a
velocidade  do  link instalado  e  quantos  acessos  adicionais  cada  link suporta.  Em
votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja
encaminhado à Anatel  pedido de informações sobre o atendimento das metas de
universalização de telefonia fixa no Município de São José da Lapa. Em votação, o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Segurança  Pública  em  que  solicita  seja
encaminhado à Ferrovia Centro Atlântica - FCA - pedido de providências para realizar
estudo de projeto objetivando a implantação de trem turístico entre os Municípios de
Buritizeiro  e  Pirapora.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado
Rogério Correia.

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Presidente,  vou  votar  favoravelmente  ao
requerimento,  que  é  importante  para  os  Municípios  de  Buritizeiro  e  Pirapora.  A
presidenta  Dilma  inaugurou  recentemente  trecho  da  Ferrovia  Norte-Sul.  Estamos
retomando  a  construção  de  ferrovias  no  Brasil,  deputado  Rodrigues.  Isso  é
importante. Foram 1.514km da Ferrovia Norte-Sul que a presidenta inaugurou. V. Exa.
não  deve  ter  visto  porque  não  passou  na  televisão.  Mas  é  uma  ferrovia
importantíssima, a Norte-Sul. Retomamos, enfim, a construção de ferrovias. É uma
das  coisas  mais  cobradas  pelos  brasileiros.  Brasileiro  sabe  das  coisas  e  ficava
cobrando: “Cadê as ferrovias?”. As ferrovias estão sendo retomadas. Foram 1.514km
da Norte-Sul.
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A presidenta recebeu um elogio rasgado do governador Perillo, de Goiás, do PSDB.
Ele reconheceu naquele ato que a presidenta atende a todos os estados. Estas foram
as  palavras  do  governador  Perillo,  do  PSDB.  Independentemente  do  partido,  ele
elogiou  o  caráter  republicano  da  presidenta  Dilma  e  enalteceu-a  com  diversos
elogios, exatamente pela ferrovia.  Aqui,  em Minas,  estamos também retomando a
discussão sobre ferrovias e a construção delas pelo governo federal.

Quero lembrar, presidenta, que o problema das ferrovias se agravou no processo
de privatização. Sei que os tucanos não gostam quando falamos, mas é verdade.
Quando foram privatizadas a Vale do Rio Doce e outras, privatizaram junto o sistema
de ferrovias. Então, essas empresas passaram a ter o mando da ferrovia da empresa
privatizada.  Não  tivemos  mais  encaminhamento  de  ferrovias  no  Brasil  para
transportar passageiros. Isso paralisou o processo de ferrovias. Foi também o modelo
privatizante que levou a isso. É óbvio que, para consertar o Brasil, precisa-se de mais
tempo. Vender é fácil. Se resolverem vender a Petrobras, como alguns querem, será
fácil.  E  é  fácil  gastar  o  dinheiro  também.  Mas  reconstruir,  a  partir  daí,
estrategicamente o País, do ponto de vista das fontes de energia, é outra história. A
mesma coisa é a ferrovia.

Agora  a  presidenta  Dilma  está  fazendo.  Foram  1.514km.  E  ela  agradeceu  ao
presidente Sarney, que iniciou a chamada Transnordestina em seu governo. Depois
isso ficou paralisado durante todo o período do governo neoliberal no Brasil, e agora
a presidenta retomou com sucesso a construção da ferrovia. É óbvio que este será o
modelo a ser seguido no Brasil. Caso entre um governo de caráter neoliberal, isso irá
mudar,  e,  provavelmente,  venderão  novamente,  o  que  seria  um  desastre  para  o
Brasil.  Não  creio  que  isso  aconteça,  principalmente  agora  que,  parece-me,  o
convidado para vice do governador Aécio Neves é o Ronaldo. Fico imaginando Aécio
Neves e Ronaldo Fenômeno dirigindo o Brasil. É brincadeira, imaginem. Realmente,
acho que é um deboche com o povo brasileiro. Espero que isso não aconteça.

Então,  voto  favoravelmente  às  ferrovias,  retomadas  novamente  no  Brasil  pelas
mãos da grande presidenta Dilma.

* - Sem revisão do orador.
A presidente - Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
Requerimento  da  Comissão  de  Segurança  Pública  em  que  solicita  seja

encaminhado à Ferrovia Centro Atlântica - FCA - pedido de providências para que
seja realizada a restauração completa e emergencial da Ponte Marechal Hermes, que
liga Pirapora a Buritizeiro. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Santana do Riacho pedido de informações
sobre os problemas de iluminação pública que ocorrem na MG-10, que abrange esse
município. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Discussão e Votação de Indicações
A presidente - Votação, em turno único, da Indicação de nº 70/2013, do nome do Sr.

Fábio Caldeira Castro Silva para o cargo de ouvidor-geral do Estado. A Comissão
Especial opina pela aprovação do nome. Em votação, a indicação. As deputadas e os
deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)  Aprovada.
Oficie-se ao governador do Estado.

Votação,  em turno único,  da  Indicação nº  71/2013,  do nome do Sr.  Bertholdino
Apolônio  Teixeira  Júnior  para  o  cargo  de  diretor-geral  do  Instituto  Estadual  de
Florestas - IEF. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em votação, a
indicação.  As  deputadas  e  os  deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como  se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Oficie-se ao governador do Estado.

Votação, em turno único, da Indicação nº 72/2013, do nome da Sra. Mônica Maria
Teixeira  Coelho  para  o  cargo  de  ouvidora-geral  adjunta  do  Estado.  A Comissão
Especial opina pela aprovação do nome. Em votação, a indicação. As deputadas e os
deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)  Aprovada.
Oficie-se ao governador do Estado.

Votação,  em turno único, da Indicação nº 78/2013, do nome do Sr.  José Murilo
Resende para o cargo de presidente da Fundação de Educação para o Trabalho do
Estado de Minas Gerais - Utramig. A Comissão Especial opina pela aprovação do
nome.  Em  votação,  a  indicação.  As  deputadas  e  os  deputados  que  a  aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Oficie-se ao governador do
Estado.

Votação,  em  turno  único,  da  Indicação  nº  79/2013,  do  nome  do  Sr.  Fernando
Antônio  Costa  Iannotti  para  o  cargo  de  diretor-geral  do  Departamento  de  Obras
Públicas do Estado de Minas Gerais - Deop-MG. A Comissão Especial opina pela
aprovação do nome. Em votação, a indicação. As deputadas e os deputados que a
aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Oficie-se  ao
governador do Estado.

Votação, em turno único, da Indicação nº 82/2013, do nome do Sr. Júlio Cezar de
Andrade  Miranda  para  o  cargo  de  presidente  da  Fundação  TV Minas  Cultural  e
Educativa - TV Minas.

Questões de Ordem
O deputado Rogério Correia - Quero discutir esse caso, o da indicação do nome do

presidente  da  TV  Minas,  porque,  embora  tenha  passado  pela  comissão  que  o
verificou,  a  discussão  sobre  a  imprensa  em  Minas  Gerais  é  uma discussão  que
precisa ser feita.  Escutamos várias  observações feitas  por deputados da base do
governo,  mas cheguei  à  conclusão de que quem cuida  de  Minas é  a  presidenta
Dilma.  O governo do Estado deixou de governar,  não governa mais.  O deputado
Rodrigues já desistiu de cobrar a segurança pública do governo de Minas e passou a
cobrar agora da presidenta Dilma. Então ela tem de cuidar da segurança em Minas.
Estamos com uma greve de professores, e o governador não mais os recebe. Faço a
seguinte questão de ordem: quem cuida de Minas é a presidenta Dilma. Não tenho
mais dúvida disso. Da segurança pública o governo do Estado resolveu cuidar. Agora,
reclamam para que a presidenta Dilma cuide de tudo. Qualquer hora, até dos salários
dos servidores ela terá de cuidar também, pois estão em queda. Muitos que antes
defendiam  o  salário  dos  servidores  militares,  parece  que  agora  descuidaram  um
pouco desse assunto  para  cuidar  das questões da  fronteira.  Portanto,  a  fronteira
passou a ser mais fundamental do que a defesa da segurança pública em Minas. São
alianças feitas, sabemos como isso acontece. O fato é que não vemos o governo de
Minas cuidar da segurança pública. As professoras estão em greve. A saúde está em
greve.  As  professoras  e  os  trabalhadores  da  educação  estão  em greve  por  abrir
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negociação. Qualquer hora também terão de recorrer à presidenta Dilma, pois não há
mais governo. Não há mais governo em Minas para resolver o problema da saúde
pública. Portanto, recorre-se à presidenta Dilma. As bolsas do Pronatec não são feitas
com o governo do Estado, são feitas com os Ifets, com os Cefets e com o Sistema S.
Deputado Adalclever Lopes, Minas Gerais é o segundo estado com mais alunos no
Pronatec.  Nenhum  é  com  aluno  estadual,  no  sentido  de  acordo  com  escolas
estaduais. São todos feitos por via dos municípios. São feitos diretamente dos 447
municípios  com  o  governo  federal.  O  Estado  não  se  preocupa  com  a
profissionalização. A Dilma tem de cuidar do Pronatec. A Dilma tem de cuidar de tudo
em Minas Gerais. Hoje Minas depende da presidenta Dilma. Sei que Aécio quebrou
Minas,  que o Estado está quebrado. Mas é muita coisa para a presidenta cuidar.
Chamei atenção dos deputados da base do governo Alberto Pinto Coelho para que
desistam de lançar candidato. Se é para lançar candidato ao governo de Minas para
depois ficar choramingando, dizendo que não têm condições de cuidar do Estado e
pedindo à presidenta Dilma que cuide, evidentemente é melhor se absterem de ter
candidato. Esse fato de tudo ter de cobrar da presidenta tem nos assustado. Pediria
pelo menos uma coisa ao Alberto Pinto Coelho. Sei que é difícil o quadro em que ele
encontrou o Estado: quebrado, falido, sem vontade de governar. Fim de festa, é o que
eu  sinto  do  governo  de  Minas.  Mas  peço  a  ele  que  pelo  menos  receba  as
professoras.  Elas  estão  abandonadas  nas  escolas,  deputada  Liza  Prado,
principalmente depois dessa questão da Lei nº 100. As professoras não sabem o que
vai  acontecer  com elas.  Não sabem se o tempo de serviço pela  Lei  nº  100 será
contado. Não adianta deputado da base do governo vir aqui dizer que a Dilma é quem
tem de resolver isso. Isso já é demais. O governo poderia pelo menos receber o
sindicato, para que as professoras saibam o que acontecerá com elas. As serventes e
auxiliares de escolas não sabem o que vai acontecer. Elas não sabem se, terminado
esse período, vão ficar empregadas ou não. O governo poderia pelo menos recebê-
las e não jogar isso para a Dilma. A presidenta não pode resolver esse problema. Ela
até queria, ela gostaria, mas o governo está sentado em cima desse caso. Eu até me
proponho  a  ajudar  a  fazer  um  acordo  do  governo  federal  com  o  INSS.  Eu  me
proponho  a  ajudar  e  tenho  certeza  de  que  a  Dilma  vai  ter  um  olhar  para  essa
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negociação do INSS com o governo do Estado. Mas é preciso que o governo do
Estado queira fazer. Pelo menos, não permita esse caos que está acontecendo em
Minas  Gerais,  pois  o  governo  não  está  cuidando  de  nada.  O  governo  só  fica
reclamando da presidenta Dilma. Esse é o pedido que faço. Peço a V. Exa. que, por
falta de quórum, encerre de plano a reunião.

A presidente - Acho que o debate é importante, acho democrático que os deputados
façam uso da palavra.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Sra.  Presidente,  retiro  minha  solicitação  de
encerramento da reunião.

A presidente - Com a retirada, pelo deputado Rogério Correia, de sua solicitação de
encerramento da reunião, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues - Ele retirou, o que deixou V. Exa. mais tranquila e
confortável. Mas, como diz o regimento, V. Exa., na condição de presidente, tem livre-
arbítrio para conceder ou não a palavra. Mesmo que ele tivesse pedido a contagem
de tempo, V. Exa., se ainda entendesse necessário, poderia permitir a questão de
ordem antes de determinar a recontagem. Talvez o deputado Rogério Correia ainda
não tenha entendido. O deputado sabe do respeito e da admiração que tenho por ele,
que, para mim, é um dos bravos companheiros que tenho nesta Casa. Mas não é
certo dizer que não cobramos do governo do Estado. V. Exa. poderia frequentar um
pouco mais a Comissão de Segurança Pública para perceber que ali constantemente
são  votados  inúmeros  requerimentos  fazendo  cobrança  do  governo  do  Estado.
Sempre  fiz  isso.  V.  Exa.  está  equivocado,  pois  faço  e  vou  continuar  fazendo
cobranças, deputado Rogério Correia. Mas é preciso que V. Exa. entenda que não
cobro  do  governo federal  algo  que  seja  competência  do  Estado;  o  que cobro  do
governo federal é de competência da União. E, na condição de advogado, tenho de
saber fazer, minimamente, o que chamamos no direito de hermenêutica jurídica. Ou
seja, precisamos fazer, minimamente, uma interpretação. E a interpretação, deputado
Rogério Correia, que impõe a este deputado o dever de cobrar também do governo
federal está prevista no caput do art. 144, parágrafos e incisos que passo a ler. “Art.
144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
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patrimônio,  através dos seguintes  órgãos:  I  -  polícia  federal;  II  -  polícia  rodoviária
federal”. Mais aditante, deputado Rogério Correia, no § 1º, é dito: “A polícia federal,
instituída  por  lei  como  órgão  permanente,  organizado  e  mantido  pela  União  e
estruturado  em  carreira,  destina-se  a:  II  -  prevenir  e  reprimir  o  tráfico  ilícito  de
entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho”. Não há como negar,
presidente  Liza  Prado,  que  essa  parcela  é  do  governo  federal.  Mais  adiante,
referindo-se ao inciso II do caput, temos o § 2º, em que se diz: “A polícia rodoviária
federal,  órgão  permanente,  organizado  e  mantido  pela  União  e  estruturado  em
carreira,  destina-se,  na  forma  da  lei,  ao  patrulhamento  ostensivo  das  rodovias”.
Deputado Rogério Correia, é fato. Não é Minas Gerais. Eu não cometeria o desatino
de fazer uma cobrança se não tivesse convicção e certeza de que ela foi inserida pelo
legislador constituinte. Tenho certeza de que V. Exa. sabe exatamente da dimensão
das palavras. Portanto,  repito:  não foi o legislador reformador ou derivado, mas o
legislador constituinte que disse que a União tem parcela de responsabilidade sobre a
segurança pública. Então, deputada Liza Prado, se a Presidência da República deixa
de fiscalizar as fronteiras, afrouxa a fiscalização, reduz o efetivo da Polícia Federal,
sucateia a Polícia Federal, ela está dizendo: “Estou escancarando”. Quando a Polícia
Rodoviária Federal é sucateada e tem o seu efetivo reduzido, o que acontece é que
cada quilo  de cocaína,  deputado Rogério Correia, que passa pela fronteira com a
Colômbia, o Peru e a Bolívia vira 3kg aqui. E o substrato dessa cocaína chama-se
crack. Não preciso dizer à deputada Liza Prado ou ao deputado Rogério Correia que
essa é uma droga avassaladora. Mas o impacto disso é em toda a segurança pública,
porque o tráfico de drogas é o centro gravitacional em torno do qual ao menos 15
tipos de crime são praticados,  entre eles,  o furto;  o arrombamento,  que é o furto
qualificado;  o  roubo a mão armada a transeunte;  o veículo  tomado de assalto;  a
formação de quadrilhas; o estelionato; e o pior de todos, o homicídio, que é a pior
ruptura social que enfrentamos em termos de crime e violência. Deputado Rogério
Correia, quando falo que cobro da presidente da República, é a parcela que cabe a
ela. V. Exa. nunca verá este deputado se omitir de cobrar do governador, do governo
do Estado, porque cobro sempre e de forma dura e incisiva. Até porque é o meu
perfil,  e  V.  Exa.  me  conhece.  Tivemos  uma  atuação  belíssima  aqui,  na  CPI  do
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Narcotráfico, em 2000, em que V. Exa. foi relator e eu fui sub-relator, e V. Exa. sabe
da dimensão e  da  veracidade das palavras.  Mas não posso deixar  de  cobrar  do
governo federal, deputado Rogério Correia. Não há como o senhor contrapor essa
parcela. É o texto da Constituição da República impondo à União. Se a União não faz,
o impacto dessa omissão, dessa falta de fiscalização, da falta de efetivo da Polícia
Rodoviária Federal e da Polícia Federal, deputado Rogério Correia, é devastador em
termos de crimes e violência. Sem falar, deputada Liza Prado, que ele vai inchando o
sistema prisional  brasileiro,  pelo  número  de  traficantes  presos  e  de  pessoas  que
foram presas  em nome do tráfico.  Deputado Rogério  Correia,  V.  Exa.  sabe tanto
quanto eu que um aparelho celular roubado de um jovem adolescente na porta de um
shopping  ou no meio da rua é trocado por papelote de cocaína, por maconha, por
crack, pelo traficante. Esse é um pequeno exemplo. V. Exa. imagina o tanto de crimes
praticados em nome do tráfico. Então, deputado Rogério Correia, V. Exa. sabe do
respeito, do carinho, do apreço que tenho por V. Exa., que é um deputado combativo,
assim como este deputado, porque esse é o nosso perfil, mas não posso deixar de
responsabilizar  o  governo  federal  pela  parcela.  É  apenas  a  parcela  de
responsabilidade. Mas não há e não haverá governo do PT, nem na Bahia, nem no
Rio Grande do Sul, nem no Rio de Janeiro ou em Estado algum, que suportará esse
ônus se o governo federal não der a contrapartida. O que estou dizendo, deputado
Rogério Correia,  é que o  governo federal  precisa  dar  a contrapartida.  Se V.  Exa.
disser que não, está errado. Contrapartida no Fundo Nacional de Segurança Pública,
que não foi criado até hoje, na competência que lhe é devida. A competência que
cobro do governo federal é aquilo  que é de responsabilidade do governo federal.
Aquilo que for do governo do Estado, deputado Rogério Correia, até como humilde
intérprete da lei, não cobrarei da União, cobrarei do governo do Estado. Efetivo, tenho
que cobrar do governo do Estado; reajuste salarial de polícia, cobrarei do governo do
Estado. Se V. Exa. não sabe, não deixei de cobrar do governo do Estado. Deputado
Rogério Correia, em junho de 2011, fui signatário do acordo de um reajuste jamais
ocorrido na história da segurança pública - 101% em quatro anos. O piso salarial de
um soldado da PM ou do Corpo de Bombeiros, de um investigador ou de um agente
do sistema prisional está saindo de R$2.041,00 e atingirá, em abril do ano que vem,
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daqui a 10 meses, R$4.100,00 - 101%. Foi bom? Não, foi extraordinário. Deputado
Rogério Correia,  sabe por  quê? Foi  para ativos e inativos, ou seja, também para
aposentados e pensionistas. Sei disso porque fui signatário do acordo, negociei com
o governo. Quem bateu o martelo para o reajuste salarial das forças de segurança
pública no Estado, em junho de 2011, foi este deputado, o hoje governador Alberto
Pinto  Coelho  e  o  secretário  de  Estado  Danilo  de  Castro.  Então  eu  companho,
deputado Rogério Correia. V. Exa. sabe que tem o meu respeito, a minha admiração,
o meu companheirismo, mas divergimos nesse ponto. O meu partido é da base do
governo  federal,  que  V.  Exa.  também  acompanha.  O  PDT  tem  o  Ministério  do
Trabalho, é o meu partido, mas não deixarei  de cobrar,  porque sei quantas vidas
estão ceifadas, quantos policiais estão morrendo no combate ao crime. O tráfico de
armas  e  drogas  aumenta  e  impacta  a  letalidade  policial,  porque  aumenta  o
enfrentamento. Tenho de vir a esta tribuna dizer a V. Exa. do apreço, do respeito, e
que V. Exa. é meu companheiro desde 1999, quando aqui chegamos. No entanto,
deputada Liza Prado, não vou deixar de fazer a cobrança daquilo que o legislador
constituinte estabeleceu aqui. É só fazer uma leitura atenta. As Polícias Federal e
Rodoviária  Federal  são da União e, portanto, têm atribuições específicas no texto
constitucional  -  uma  rodovia  federal  ou  fiscalização  de  fronteiras.  De  quê?
Contrabando, “esqueminha”, tráfico de drogas e de armas, bananas de dinamite que
passam por lá para se estourar caixa eletrônico e tantas outras coisas. Pode ficar
tranquilo, deputado Rogério Correia. V. Exa. é um deputado atuante, coerente e sabe
que falamos aqui não do ponto de vista da atuação política ou partidária, mas daquele
que  me faz  chegar  aqui  e  cobrar  daqueles  dos  quais  tenho de cobrar  de  forma
verdadeira.  Parabéns.  V.  Exa.  é  tão  aguerrido.  No entanto,  não  poderia  seguir  e
deixar,  Sra.  Presidente,  de fazer  esta intervenção em nome do esclarecimento.  É
apenas isso. Nada mais.

O deputado Rogério Correia -  Presidenta, é preciso analisar a fala do deputado
Rodrigues a partir de parâmetros que comparem os estados no Brasil. Se todos os
estados  estivessem  com  índices  tão  ruins  quanto  os  de  Minas,  daria  razão  ao
deputado Rodrigues.  No entanto,  os  índices  em Minas são bem piores do  que a
média nacional em todos os quesitos. Esse ponto de vista o deputado Rodrigues não
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quer apreciar nem analisar porque o que lhe interessa é comparar apenas o quadro
nacional com o ideal, e não com a realidade dos estados. Desse assunto o Rodrigues
foge porque teria de concluir que, de fato, Minas Gerais é pior do que o Brasil nos
índices de segurança pública.  Darei  alguns dados que o Rodrigues não quis dar,
embora os conheça. Em Minas, a taxa de homicídio atingiu 22,8 pessoas em cada
100 mil. Em 2011, esse número era de 21,5%. No estudo sobre suicídios, o Estado
aparece, Rodrigues, em 8º lugar, registrando 6,4 casos para cada 100 mil pessoas.
De acordo com o levantamento, 56.337 pessoas também foram assassinadas em
2012, representando um aumento de 7,9% em relação a 2011 - maior, Rodrigues, do
que em qualquer estado no Brasil. Se o Rodrigues pegar o número de policiais por
habitantes,  verá  que Minas Gerais  também beira  o  recorde negativo  e  é  um dos
estados que menos policiais têm por número de habitantes. Portanto, não podemos
generalizar,  como se toda a situação no Brasil  fosse tão ruim quanto a de Minas
Gerais. Não. A segurança em Minas Gerais está pior do que nos outros estados. Aí,
ele reclamará da presidenta Dilma como se os novos aliados dele nada tivessem a
ver  com  isso.  Ora,  essa é  a  responsabilidade deles.  Ou pôr  papel  higiênico  nos
quartéis do interior é obrigação da presidenta Dilma? O Estado de Minas Gerais gasta
91% apenas com recurso de pessoal. É dos piores estados por não ter investimento.
Por  quê?  Porque  Minas  está  quebrada.  Mas  esse  dado  é  de  Minas.  Os  outros
estados não estão ruins assim. Isso para citar a segurança pública que o Rodrigues
conhece  muito  bem.  Só  que  ele  prefere  agora  não  comparar  Minas  aos  outros
estados, mas comparar Minas com as fronteiras. Pergunto: e as fronteiras de Minas
que não estão sendo vigiadas pela Polícia Militar? Sobre elas o Rodrigues não diz
nada.  Como  as  drogas  entram  em  Minas  também  e  não  há,  nesse  caso,  uma
vigilância da Polícia Militar, via governo do Estado? Por que o governo do Estado não
dá prioridade também a essas questões? Portanto, os dados de Minas, Rodrigues,
são piores do que os nacionais. Citarei outro exemplo de que os dados de Minas são
piores, presidenta: são piores na educação. Em Minas Gerais, a educação está em
greve, pois temos o 7º pior salário. Se o Brasil está mal, Minas está pior, Rodrigues.
Isso  V.  Exa.  não  diz,  porque  não  pode  dizer.  Ora,  cito  outro  dado.  Deputado
Rodrigues,  V.  Exa.  sabe que  Minas  é  o  2o  estado mais  endividado do Brasil.  É
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preciso comparar, portanto, dados nacionais com dados dos estados do nosso país.
Minas é o 2º estado mais endividado. Por quê? Por que Minas fez uma opção, não de
desenvolver o Estado, mas de adquirir  dívidas. E a cada dívida que a Assembleia
aprova, mais o Estado se endivida. É o 2º estado mais endividado. Está pior que
todos os estados do Brasil, com exceção de São Paulo. Dou outro dado, deputado
Rodrigues:  Minas  é  tetracampeão  em  desmatamento  da  mata  atlântica.  Nenhum
estado  desmata  a  mata  atlântica  assim.  Hoje  Minas  é  pentacampeão  em
desmatamento. Isso saiu hoje na imprensa. Minas ganhou, mais uma vez, como o
estado que mais desmata a mata atlântica. Isso é um dado de Minas, deputada Liza.
Não é possível que esses dados não sejam levados em consideração. O deputado
Rodrigues quer comparar os dados de Minas com os dados do ideal.  Ele não os
compara com os dados dos outros estados brasileiros. Minas Gerais é pior mesmo.
Aécio quebrou Minas, e não adianta esconder isso. Esse é o caos que vive o Estado
de Minas Gerais. A Dilma está cuidando de Minas. Por isso, o deputado Rodrigues
fica nesse negócio de cobrar tudo dela, porque só ela cuida de Minas. O governo do
Estado,  deputado  Rodrigues,  se  absteve  das  suas  questões.  Podem  fazer  uma
comparação, portanto, com os dados do Estado de Minas Gerais. Pediria a V. Exa.
que, estando apenas nós dois aqui - e vamos continuar esse assunto por mais tempo
outro dia -, não aprovasse mais as indicações e encerrasse a reunião.

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de
logo mais, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária
de amanhã, dia 28, 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 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/5/2014

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,
Inácio Franco, Sargento Rodrigues, Durval Ângelo (substituindo o deputado Rogério
Correia, por indicação da Liderança do MSC) e Lafayette de Andrada (substituindo o
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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 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 a discutir
e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de e-mail do Sr.
Antônio Martinho Ribeiro,  solicitando  informações a  respeito  do  Projeto  de  Lei  nº
4.894/2014.  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os
seguintes pareceres: pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.795/2013, na
forma  do  Substitutivo  nº  1  ao  vencido  em  1º  turno  (relator:  deputado  Sargento
Rodrigues, em virtude de redistribuição); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de
Lei  Complementar  nº  59/2014,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
Constituição e Justiça, e com as Emendas nºs 1 a 9 que apresenta (relator: deputado
Gustavo Corrêa), e do Projeto de Lei nº 4.827/2014, na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Inácio
Franco).  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº
59/2014,  foram  apresentadas  as  seguintes  propostas  de  emenda:  nºs  1  a  8,  do
deputado Fred Costa; 9, do deputado Tony Carlos; 10 e 11, do deputado Duílio de
Castro; 12, do deputado Luiz Humberto Carneiro; 13 a 20, do deputado Lafayette de
Andrada;  e  21  a  25,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  O  presidente  declara  a
prejudicialidade das propostas de emendas nºs 13 a 20, por estarem contempladas
no parecer. Submetidas a votação, são rejeitadas as propostas de emenda de nºs 1 a
12 e 21 a 25. 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
7.529; 7.702 e 7.719/2014. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. São recebidos
pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:
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-  nº  9.845/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  comandante-geral  da  PMMG  pedido  de  informações  sobre  os
convênios realizados junto à Fundação Guimarães Rosa no que tange ao seu objeto,
serviços prestados e orçamento destinado à instituição nos últimos três anos;

-  nº  9.846/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para que seja instalada a
2ª Vara na Comarca de Tupaciguara;

-  nº  9.847/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais' pedido de informações sobre os convênios realizados junto à
Fundação  Guimarães  Rosa  no  que  tange  ao  seu  objeto,  serviços  prestados  e
orçamento destinado à instituição nos últimos três anos;

-  nº  9.848/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Conselho  Curador  da  Fundação  Guimarães  Rosa  pedido  de
informações sobre os convênios realizados junto à PMMG e o Instituto de Previdência
dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, de forma a indicar seus objetos,
o tipo de serviços prestados, o orçamento destinado à instituição nos últimos três
anos, bem como a identificação de todos os seus integrantes, se são remunerados e,
em sendo afirmativo, respectivo valor;

-  nº  9.849/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião dessa comissão para debater, em audiência pública, o plano de desligamento
permanente  de  empregados  da  Cemig  que  atingirem  as  condições  para
aposentadoria até 2016;

- nº 9.850/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
conjunta dessa comissão e da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para
debater, com a presença de convidados, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal
Federal sobre a Lei Complementar nº 100, de 2007;

-  nº  9.851/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião dessa comissão para debater, com a presença de convidados, os efeitos da
decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a Lei Complementar nº 100, de 2007.
Requer, ainda, seja enviado ofício à secretária de Estado de Educação convocando-a
para prestar os esclarecimentos pertinentes ao tema;
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-  nº  9.852/2014,  dos  deputados  Rogério  Correia  e  Sávio  Souza  Cruz,  em  que
solicitam seja realizada reunião dessa comissão para debater, em audiência pública,
a operação do Ministério Público de Minas Gerais que culminou com o afastamento
de quatro servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, por supostas irregularidades no processo de licenciamento ambiental no
Estado; e

- nº 9.853/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita sejam encaminhadas
ao  governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Estado  de Educação,  à  Secretaria  de
Estado de Planejamento e Gestão e à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
as notas taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária dessa comissão.realizada em 8
de abril de 2014.

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

Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Inácio  Franco,  presidente  -  Sargento  Rodrigues  -  Vanderlei  Miranda -  Leonardo

Moreira - Rogério Correia - Lafayette de Andrada - Wander Borges.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/5/2014
Às 19h45min, comparecem na Câmara Municipal de Brumadinho a deputada Liza

Prado, membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, a presidente,
deputada Liza Prado declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso II, do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e
a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater a criação de
Estatuto da Pessoa com Deficiência no âmbito do Estado e outros temas relativos à
garantia dos direitos da pessoa com deficiência e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do
Sr. Levy Nogueira, representante da DMA Distribuidora S.A., no qual informa que a
Rede  de  Supermercados  Epa  possui  adaptações  para  acesso  das  pessoas  com
deficiência em todas as unidades e que atende as exigências da Lei nº 8.213, de
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1991, com a devida contratação de funcionários com deficiência. Comunica também o
recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo em 1/5/2014:
ofícios  das Sras.  Maria Cristina Teodoro Pereira,  secretária  Municipal  de Saúde e
secretária  geral  do  Conselho  Municipal  de  Saúde;  e  Ana Lúcia  Almeida Gazzola,
secretária de Estado de Educação; e do Sr. Sérgio Oliveira Alencar, procurador do
Trabalho. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
Sras.  Renata  Marília  Parreiras  e  Soares,  presidente  da  Câmara  Municipal  de
Brumadinho;  Cláudia  Parreiras  dos  Santos  Soares,  coordenadora  de  Inclusão  da
Secretaria Municipal de Educação de Brumadinho, representando a Sra. Neide Alves
de Lima, secretária; Cap. PM Simone Azevedo de Oliveira Prado; e os Srs. Helbert
Firmino  Pena,  Lucas  Machado,  Hideraldo  Rogério  Santana  e  Reinaldo  Fernades,
vereadores da Câmara Municipal  de  Brumadinho;  Wagner  Antunes,  presidente do
Partido  Social  Liberal  no  Município  de  Brumadinho,  que  são convidados  a  tomar
assento  à  mesa.  A presidente,  na  condição  de  autora  do  requerimento,  tece  as
considerações iniciais e, logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2014.
Liza Prado, presidente - Almir Paraca - Célio Moreira.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2014
Às  15h15min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  o  deputado  Dalmo  Ribeiro

Silva,  membro da supracitada comissão.  Estão  presentes,  também, os  deputados
Dinis Pinheiro e Ulysses Gomes. Havendo número regimental, o presidente 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  pelo  membro  da  comissão
presente. A presidência informa que a reunião se destina a enaltecer o trabalho do Sr.
Antônio José Vieira,  diretor-presidente da  Higident  do  Brasil  Indústria  e  Comércio
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Ltda., que receberá o título de Industrial do Ano de 2014 concedido pela Fiemg; a
promover a entrega, ao referido empresário, do voto de congratulações concedido
pela  Assembleia;  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A  presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Sr. Antônio José Vieira, que
é convidado a tomar assento à mesa. A seguir, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, na
condição  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas
considerações iniciais. Após, fazem uso da palavra os parlamentares e o convidado,
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, 27 de maio de 2014.
Gustavo Perrella, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Braulio Braz.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/5/2014
Às 14h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adalclever Lopes,

Célio Moreira (substituindo o deputado Gustavo Valadares, por indicação da liderança
do BTR) e Rogério Correia (substituindo o deputado Paulo Guedes, por indicação da
liderança  do  BMSC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em
virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Rogério  Correia,  dispensa  a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes
requerimentos:

nº 9.977/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja realizada reunião
em Cachoeira do Campo, no Município de Ouro Preto, para debater, em audiência
pública, a situação da Rodovia dos Inconfidentes, que integra a BR-356;

nº 9.978/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
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reunião  para debater,  em  audiência  pública,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.506/2013,  que
autoriza o Poder Executivo a criar a Empresa Mineira de Comunicação;

nº 9.979/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, a qualidade dos serviços prestados pela
Copanor na região de Araçuaí;

nº 9.980/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, a qualidade dos serviços de telefonia e
de acesso à internet no Vale do Aço.

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 maio de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Anselmo José Domingos - Paulo Guedes.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL INDICAÇÃO

DO NOME DE SAMIR CARVALHO MOYSÉS PARA O CARGO DE DIRETOR-GERAL
DO IDENE, EM 20/5/2014

Às 15h4min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago, Gil
Pereira e Bonifácio Mourão, membros da supracitada comissão.  Havendo número
regimental,  o presidente, deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Gil Pereira, 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 à
arguição pública do Sr. Samir Carvalho Moysés, indicado pelo governador do Estado
ao cargo de diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais - Idene -,  a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da comissão. A presidência convida o Sr. Samir Moysés Carvalho para
tomar assento à mesa e concede a ele a palavra para sua explanação. A seguir, o
presidente, na condição de relator,  e os demais parlamentares presentes realizam
seus questionamentos, conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se a 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Nesse momento, após votação,
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é aprovado requerimento do deputado Bonifácio Mourão em que solicita a retirada de
pauta  da  Indicação  nº  98/2014.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Arlen Santiago, presidente - Gil Pereira - Paulo Guedes.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS
ÁGUAS, EM 21/5/2014

Às 9h15min, comparece na Sala das Comissões o deputado Almir Paraca, membro
da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Almir
Paraca, declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III, do Regimento
Interno,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a
subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater o abastecimento
público  de  água,  a  condição  dos  reservatórios,  a  disponibilidade  hídrica,  o
racionamento e a garantia de oferta de água, bem como a discutir e votar proposições
da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício da Sra. Maria Coeli Simões
Pires, secretária de Casa Civil,  publicado no Diário do Legislativo em 1º/5/2014. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Renata
Maria de Araújo,  diretora de  Gestão das Águas e Apoio  aos Comitês  do  Instituto
Mineiro de Gestão das Águas, acompanhada do Sr.  Márcio Otávio Figueiredo Jr.,
diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Monitoramento das Águas, representando a
diretora-geral desse instituto; Silvia Freedman Ruas Durães, presidente do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Entorno da Represa de Três Marias; Tânia Maria Duarte, vice-
presidente  da  Associação  Nacional  dos  Serviços  Municipais  de  Saneamento,
representando  o  presidente  dessa  associação;  Heloisa  Cristina  França  Cavallieri
Pedrosa, analista socioambiental do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae - de
Itabirito, representando o diretor dessa empresa; e Rubhia Mariana Maciel de Morais,
química,  representando  o  diretor  do  Saae  de  Mariana;  e  os  Srs.  Nelson  Cunha
Guimarães, superintendente de produção e tratamento de água da Copasa-MG, e
Tales Heliodoro Viana, superintendente de meio ambiente e recursos hídricos, ambos
representando o diretor-presidente dessa companhia; José Antônio da Cunha Melo,
diretor da seção Minas Gerais da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
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Ambiental, representando a presidente dessa associação; Marcos Vinicios Ferreira,
diretor-geral  do  Saae  de  Itaúna;  Robson  Rafael  Andrade,  diretor  do  Saae  de
Bocaiuva;  Léo  Silveira,  prefeito  municipal  de  Pirapora;  Marcos  Vinicio  Cardoso,
engenheiro civil, representando o diretor do Saae de Carmo da Mata; José Alves de
Aguiar,  diretor  do Saae de Manhuaçu;  Jacir  Primo,  diretor-presidente do Saae de
Itabira; e Gilberto Cartegiani dos Reis, diretor-técnico do Serviço Municipal de Água e
Esgoto  de  Ouro  Preto,  representando  o  superintendente  desse  órgão,  que  são
convidados a tomar assento à mesa. O presidente, na qualidade de um dos autores
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. Às 13 horas o presidente prorroga os trabalhos da comissão por
30 minutos. 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, 27 de maio de 2014.
Almir Paraca, presidente - Duilio de Castro - Paulo Guedes.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/5/2014
Às 13h45min, comparece no Salão de Eventos da Apae de Manhuaçu o deputado

Bosco, membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente,
deputado  Bosco,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião
anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se
destina a debater o financiamento e as condições de funcionamento das Apaes na
circunscrição dos Conselhos Regionais Zona da Mata II, Vale do Aço I, Vale do Aço e
Rio Doce, Vale do Suaçuí e Vale do Piranga, da Federação das Apaes do Estado de
Minas Gerais - Feapaes; e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Patrícia Luciene
Lima  Fialho,  superintendente  regional  de  Ensino  de  Manhuaçu,  representando  a
secretária  de  Educação;  Mariene  Gomes  de  Botelho  Valentim,  conselheira  do
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Conselho Regional Vale do Aço e Rio Doce, da Feapaes; Tânia Maria Alves, diretora
da Escola Estadual Pearl White Slaib Fadlala; Maria das Graças dos Santos Silva,
representante dos pais de alunos da Apae de Manhuaçu,  e Carol José da Costa,
representante  dos  alunos  da  Apae  de  Manhuaçu;  e  os  Srs.  Maurício  de  Oliveira
Júnior,  presidente da  Câmara Municipal  de Manhuaçu;  Jarbas Feldner  de Barros,
consultor  técnico da Feapaes;  Luiz Carlos  de Carvalho e Jeremias José Mayrink,
respectivamente,  presidente  e  vice-presidente  da  Apae  de  Manhuaçu,  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 desta, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros
da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Duarte Bechir, presidente.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/5/2014
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Paulo Lamac e

Fred Costa (substituindo o deputado João Leite, por indicação da Liderança do Bloco
Transparência  e Resultado),  membros da supracitada comissão.  Havendo número
regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara 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
debater 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.  A presidência  interrompe os
trabalhos ordinários  da reunião  para ouvir  as  Sras.  Simone Bottrel,  presidente da
Associação para Recuperação das Serras do Curral e da Moeda, e Camila Alterthum,
conselheira do Subcomitê de Bacias Hidrográficas Águas da Moeda e coordenadora
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do  Instituto  Cresce;  e  os  Srs.  Tales  Heliodoro  Viana,  superintendente  de  Meio
Ambiente  e  Recursos  Hídricos  da  Copasa-MG;  Nelson  Cunha  Guimarães,
superintendente  de  Produção  e  Tratamento  da  Copasa-MG;  Marcus  Vinicius  de
Freitas,  gerente da Estação Ecológica de  Fechos -  Parque Estadual  da Serra  do
Rola-Moça -  IEF, e Ricardo Luiz Narciso Moebus,  integrante do movimento social
Fechos, Eu Cuido e da ONG Primatas da Montanha, que são convidados a tomar
assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Fred Costa, autor do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.
Registra-se  a  presença  do  deputado  Paulo  Guedes.  A  presidência  retoma  os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

- nº 10.048/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita sejam encaminhadas à
Vale  as  notas taquigráficas da audiência pública desta comissão realizada no dia
27/5/2014, considerando o não comparecimento da empresa à referida audiência;

-  nº 10.052/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Comitê Gestor da Apa
Sul - pedido de providências para que sejam interligadas a zona de amortecimento do
entorno de Fechos e a zona de amortecimento da Mutuca;

-  nº 10.054/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja encaminhada à
Câmara Municipal de Nova Lima pedido de providências para que sejam aprovadas
as Áreas de Diretrizes Especiais do Vale do Sol e do Jardim Canadá;

- nº 10.056/2014, do deputado Paulo Guedes, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão no Município de Mato Verde para debater, em audiência pública, a
suposta  precariedade da prestação do  serviço  público  no  município  por  parte  do
Estado de Minas Gerais;

- nº 10.057/2014, do deputado Paulo Guedes e do deputado Rogério Correia, em
que solicitam seja realizada reunião desta comissão no Município de Montes Claros
para debater, em audiência pública, a liminar de despejo e reintegração de posse do
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terreno ocupado por mais de 500 famílias no Bairro Santa Cruz, em Montes Claros;
- nº 10.058/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião

desta  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  os  impactos  ambientais
decorrentes da instalação e operação de usina de incineração de lixo no Município de
Nova Lima, na região do Bairro Jardim Canadá;

- nº 10.060/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita sejam realizadas visita
técnica desta comissão à empresa Coca-Cola - Femsa, em instalação no Município
de Itabirito, e reunião da comissão para debater, em audiência pública, o processo de
licenciamento e os impactos ambientes da referida empresa;

- nº 10.061/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública no Município de Ponte Nova, a
atuação da fiscalização do DER-MG e a mobilidade intermunicipal dos moradores de
municípios da Região do Vale do Piranga, em especial Acaiaca, Barra Longa, Diogo
de Vasconcelos e Ponte Nova;

- nº 10.062/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada visita
desta comissão ao Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável da
Universidade Federal  de Viçosa -  IPPDS/UFV -  para conhecer  a elaboração e os
aspectos da  execução do Plano Estratégico  de  Desenvolvimento  Socioeconômico
Territorial;

- nº 10.063/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
desta  comissão no  Município  de  Ribeirão  das Neves para  debater,  em audiência
pública,  os  planos  e  projetos  do  Estado  para  a  instalação  de  Aterro  Sanitário
Metropolitano no município através de parceria público-privada;

-  nº  10.064/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  desta  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  as  dificuldades  de
ocupação e renda dos moradores mais simples da região leste do Município de Belo
Horizonte, notadamente dos Bairros Alto Vera Cruz, Taquaril, São Geraldo, Pompeia e
Granja de Freitas.

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, 28 de maio de 2014.
Fred Costa, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.525/2012

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria  do  deputado Sebastião  Costa,  o projeto de  lei  em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Reviver II, com sede no Município
de Espera Feliz.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 3.525/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Reviver II, com sede no Município de Espera Feliz, pessoa jurídica de direito privado,
sem  fins  lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  proporcionar
oportunidade de recuperação a dependentes de drogas.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de atividades desportivas como
terapia para a reabilitação e recuperação dos internos; busca reintegrar as pessoas
recuperadas  à  sociedade  e  à  família,  ajudando-as  a  ingressar  no  mercado  de
trabalho.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, tem como finalidade modificar a redação do art. 1º da proposição a fim de
adequar o nome da entidade ao consubstanciado em seu estatuto constitutivo.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a
comunidade de Espera Feliz,  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° 3.525/2012, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2014.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.780/2013
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

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

utilidade pública a Associação Comunitária de Taboas, com sede no Município de São
João Batista do Glória.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Taboas, com sede no Município de São João Batista do Glória.
Tendo  como  finalidade  primeira  a  organização  e  a  promoção  da  melhoria  da

comunidade da microrregião das Taboas e de toda a sua área de atuação, a entidade
se propõe a dar assistência ao pequeno produtor rural em suas atividades produtivas
ou não, bem como à criança, ao adolescente, à maternidade e à velhice. A lado disso,
propõe-se a defender o meio ambiente.

Em sua análise da matéria,  a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a
Emenda nº 1, que acolhemos, uma vez que ela promove a adequação do nome da
entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Dada  a  sua  atuação  em  prol  do  homem  do  campo,  consideramos  meritória  a
iniciativa de outorgar ao Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Taboas o título
de utilidade pública.
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Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 4.780/2013 com a Emenda

nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.106/2014
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  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 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 5.106/2014 pretende 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,  em funcionamento desde
1997.

Voltada  para  o  fortalecimento  econômico,  social  e  político  do  produtor  rural,  a
entidade se propõe a desenvolver formas de cooperação que ajudem a produção e a
comercialização, a integrar seus beneficiários no mercado de trabalho e a oferecer
orientação sobre técnicas agrícolas, na confecção de mudas, no preparo da terra e no
plantio. Ampliando seu escopo, a associação se propõe a proteger a saúde da família,
a maternidade,  a infância e a velhice, bem como contribuir  para a reabilitação de
pessoas com necessidades especiais.

Tendo em vista a relevância do trabalho prestado pela ACPPRCRP a um segmento
nem sempre suficientemente assistido pelo poder público, consideramos meritória a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.106/2014, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.129/2014

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria  do  deputado  Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Membros Ativos de Floresta,

com sede no Município de Central de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 5.129/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Membros Ativos de Floresta, com sede no Município de Central de Minas.

A  entidade,  em  funcionamento  desde  1989,  tem  como  principal  finalidade  a

melhoria  das  condições  de  vida  de  seus  associados,  agricultores  do  Distrito  de

Floresta. Para isso, propõe-se, entre outras ações, a prestar serviços que possam

contribuir para o fomento e a racionalização das explorações agropecuárias e não

agropecuárias,  desenvolver canais de comercialização dos produtos e serviços de

seus  associados  e  implementar  programas  que  contribuam  para  a  segurança

alimentar, combate à fome, desnutrição e pobreza.

O trabalho de uma associação como essa, que atua junto ao pequeno produtor,

orientando-o e assistindo-o, é tão mais importante na medida em que contribui para a

fixação do homem no campo, o que justifica plenamente a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.129/2014, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Inácio Franco, relator.

PARECER PARA O TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.155/2014
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
De autoria  do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Olympia  Formiga  de  Inclusão
Esportiva e Formação do Atleta, com sede no Município de Formiga.

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

Olympia Formiga de Inclusão Esportiva e Formação do Atleta, com sede no Município
de Formiga. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que
tem como escopo a promoção do futebol de base.

A instituição promove ações de acompanhamento nutricional e assistência social
voltadas para crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos; incentiva a participação
desse público em competições de futebol amador e promove ações de voluntariado.

Tendo em  vista  o  relevante  papel  desempenhado pela  entidade na inclusão de
crianças e jovens por meio da prática esportiva, consideramos meritória a iniciativa de
lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº  5.155/2014 em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2014.
Tenente Lúcio, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.177/2014
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Assentados  e  Assentadas  do
Assentamento Roseli Nunes II, com sede na Fazenda Pedra Bonita, no Município de
Resplendor.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.177/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Assentados  e  Assentadas  do  Assentamento  Roseli  Nunes  II,  com  sede  na
Fazenda Pedra Bonita, no Município de Resplendor.

Voltada para  a defesa dos  assentados da agricultura  familiar,  a  entidade busca
estimular e defender o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis na agricultura e
na  pecuária  e  de  alternativas  agroecológicas  e  agroflorestais  e  promover  o
intercâmbio  de  experiências  de  desenvolvimento  agrícola  e  pecuário  sustentável.
Busca,  ainda,  melhorar  o  nível  de  conhecimento  de  seus  associados  sobre
programas e projetos existentes.

Acolhemos a Emenda nº 1, apresentada pela comissão precedente, já que ela visa
apenas adequar a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu
estatuto.

Pelo importante trabalho social desenvolvido junto ao Assentamento Roseli Nunes
II, consideramos meritória a iniciativa de outorgar à associação em epígrafe o título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.177/2014, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.189/2014
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

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

de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais e Agricultores Familiares do
Distrito e Região de Dom Modesto, com sede no Município de Caratinga.

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  de

Produtores Rurais e Agricultores Familiares do Distrito e Região de Dom Modesto,
com sede no Município de Caratinga.

Como  as  demais  associações  do  gênero,  a  entidade  busca  a  melhoria  das
condições  socioeconômicas  de  seus  membros.  Para  isso,  propõe-se  a  prestar
serviços  que  contribuam  para  o  fomento  e  a  racionalização  das  operações
agropecuárias e não agropecuárias, de forma a melhorar as condições dos produtos
e conseguir preços mais competitivos. Consta, ainda, entre seus objetivos trabalhar
na defesa do meio ambiente como fonte de vida.

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

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  5.189/2014 na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Romel Anízio, relator.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.474/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei, “restringe o uso de

máscara, venda ou qualquer cobertura que oculte a face em eventos multitudinários e
dá outras providências”.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º  ao  Regimento  Interno,  foram
anexados à proposição o Projeto de Lei nº 4.516/2013, de autoria do deputado Fábio
Cherem, que “proíbe o uso de máscara ou de qualquer adereço que oculte o rosto e
impeça a identificação de cidadão em manifestações públicas”, e o Projeto de Lei nº
4.596/2013, do deputado Alencar da Silveira Junior, “que dispõe sobre a realização de
protestos e manifestações no Estado de Minas Gerais.”

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em
análise de mérito, a Comissão de Segurança Pública emitiu parecer pela aprovação
do projeto de lei com a Emenda nº 1 que apresentou.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.474/2013 tem por objetivo restringir “o uso de máscara, venda

ou qualquer cobertura que oculte a face em eventos multitudinários”. Dessa forma, a
pessoa com a face oculta fica obrigada a se identificar quando policial em serviço ou
servidor público no exercício do poder de polícia o solicitar. Em caso de infração, a
pessoa com o rosto coberto estará sujeita à identificação criminal, à multa no valor de
500  a  10.000  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Ufemgs  -  e  ao
monitoramento em eventos.

O  autor,  em  sua  justificação,  lembra  que  criminosos  com  rostos  cobertos
participaram das recentes manifestações e praticaram atos violentos contra a polícia
e contra o patrimônio público e o particular. Dessa forma, o projeto em análise visa
coibir tais atos de violência.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbices à tramitação do projeto
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de lei em análise. No entanto, observou que a proibição do uso de máscaras pode ser
medida desarrazoada com relação ao direito de livre manifestação do pensamento,
ressaltando que a análise de mérito deverá considerar a razoabilidade da matéria
proposta.

A Comissão de Segurança Pública, por sua vez, considerou necessária a proibição
do uso de máscaras em manifestações devido à violência que têm sido praticada por
pessoas com a face oculta nesses eventos e entendeu que a medida proposta poderá
facilitar o trabalho dos órgãos de segurança pública e proteger os movimentos sociais
legítimos dos atos de violência que contaminam esses movimentos e reduzem sua
legitimidade.  Com  vistas  ao  aprimoramento  da  proposição,  a  referida  comissão
apresentou a Emenda nº 1 que estabelece que a restrição do uso de máscara se
aplica apenas nos casos em que houver fundado receio de depredações e outros
tipos de crime.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão
analisar, verificamos que o projeto em tela não cria despesas para o Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.474/2013, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de Segurança Pública.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2014.
Romel  Anízio,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  João  Vítor  Xavier  -

Ulysses Gomes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.743/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Carlos Pimenta, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a
alteração dos limites da área do Parque Estadual Alto Cariri, criado pelo Decreto nº
44.726, de 18 de fevereiro de 2008”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  29/11/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,
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constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pretende alterar os limites do Parque Estadual Alto Cariri,

criado  pelo  Decreto  nº  44.726,  de  18  de  fevereiro  de  2008,  e  localizado  nos
Municípios de Salto da Divisa e Santa Maria do Salto.

Propõe-se acrescentar 436,8640ha à área do parque e, por outro lado, desafetar
368,7233ha desta, de modo que a unidade passaria a perfazer uma área total de
6.214,2781ha, descrita no memorial constante do anexo da proposição.

Reproduzimos a seguir as considerações do autor do projeto:
“Por  meio  da  proposição  em  tela,  busca-se  adequar  o  perímetro  do  parque  à

conformação vegetacional da região, por meio da substituição de área notadamente
antropizada por outra composta por fragmentos de floresta estacional semidecidual,
capoeirinha, capoeira e capoeirão. Com isso, busca-se atingir os objetivos de criação
da referida unidade de conservação, entre eles a preservação de área representativa
de ecossistema de valor ecológico e beleza cênica que contém espécies da fauna
ameaçadas de extinção e espécies endêmicas da flora.

Para tanto, foram desenvolvidos dois estudos - que acompanham a proposição em
exame - como forma de subsidiar o processo legislativo. Primeiramente, foi elaborado
o Estudo Ambiental para Proposta de Modificação dos Limites do Parque Estadual do
Alto Cariri,  o qual apresenta a descrição espacial  da área, incluindo a área a ser
substituída  e  a  área  a  ser  incluída,  bem  como os  parâmetros  natural  (cobertura
vegetal) e social (moradias) dessas áreas. Esse estudo demonstra que apenas 10%
da área a ser incluída sofreu algum tipo de intervenção antrópica nos últimos cinco
anos  e  que  cerca  de  ¼  da  área  a  ser  incluída  jamais  sofreu  qualquer  tipo  de
intervenção antrópica significativa. Além disso, destaca que, na área a ser excluída,
vivem 12 famílias que desenvolvem atividades de agricultura e pecuária.

Após  esse  estudo,  foi  elaborado  um  trabalho  ainda  mais  pormenorizado,
denominado Estudo Ambiental de Modificação dos Limites do Parque Estadual  do
Alto Cariri, de forma a dar exatidão ao levantamento de uso e ocupação do solo da
área do parque que se pretende excluir e da área proposta para a sua substituição e
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ampliação. Esse estudo abrangeu as classificações de tipologias vegetacionais, os
estágios  sucessionais  encontrados  e  também  um  diagnóstico  socioeconômico  do
local.”.

Inicialmente, não vislumbramos óbice à iniciativa parlamentar na espécie, que se
respalda no caput do art. 65 da Constituição do Estado.

No que se refere à competência legislativa, de acordo com os incisos VI, VII e VIII
do art.  24 da Constituição da República, direito ambiental é  matéria de legislação
concorrente. Significa isso, conforme os §§ 1º a 4º do mesmo artigo, que à União
compete editar as normas gerais sobre a matéria, cabendo aos estados membros da
Federação suplementar  essas normas,  estabelecendo disposições específicas, em
função  das  respectivas  peculiaridades,  e  editar  suas  próprias  normas  gerais  em
aspectos eventualmente não regulados por lei federal.

A Lei  Federal  nº  9.985,  de 18 de julho de 2000,  “regulamenta o art.  225,  § 1º,
incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza - Snuc - e dá outras providências”. Contém, portanto, as
normas gerais sobre a matéria.

Nos termos do seu art. 22, que trata da criação de unidades de conservação:
“Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.
(...)
§  2º A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos

técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os
limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.

(...)
§ 6º A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos

seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento
normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos
os procedimentos de consulta estabelecidos no § 2º deste artigo.

§ 7º A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode
ser feita mediante lei específica.”.

O  projeto  de  lei  sob  exame é,  portanto,  instrumento  necessário  e  adequado  à
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finalidade a que se destina, sobretudo porque envolve proposta de desafetação de
área de unidade de conservação da natureza.

No que toca à área que se pretende acrescentar à unidade de conservação, tendo
em vista os documentos apresentados pelo autor da proposição - Estudo Ambiental
para Proposta de Modificação dos Limites do Parque Estadual do Alto Cariri, subscrito
pelo engenheiro agrônomo Salvino Lafaiete Gomes Silveira, e Estudo Ambiental de
Modificação dos Limites do Parque Estadual do Alto Cariri, subscrito pela engenheira
florestal Daniela Moreira Duarte, pelo engenheiro agrônomo Daniel José Silva Viana e
pela bióloga Patrícia Gonçalves de Oliveira -, podemos reputar formalmente cumprida
a exigência de estudos técnicos constante do citado § 2o do art. 22 da Lei do Snuc.

Quanto à consulta pública, por seu turno, entendemos que a exigência pode ser
satisfeita no curso do processo legislativo, observando-se o disposto no art. 44 da Lei
no  20.922, de 16 de outubro de 2013, que “dispõe sobre as políticas florestal e de
proteção à biodiversidade no Estado”.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.743/2013.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.936/2014

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem nº 625/2014, o governador do Estado encaminhou a esta
Casa Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que autoriza a Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais - Epamig - a doar à União o imóvel que especifica e a
transferir  as  atividades  administrativas,  operacionais,  didáticas  e  de  pesquisa  do
Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo de Pitangui a órgão ou entidade
da administração pública federal.

A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de
Administração  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  para  receber
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parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto na forma apresentada.
Cabe agora a este órgão colegiado examinar o mérito do projeto de lei em exame.

Fundamentação
Trata  o  Projeto  de  Lei  nº  4.936/2014  de  autorizar  a  Empresa  de  Pesquisa

Agropecuária  de  Minas  Gerais  -  Epamig  -  a  doar  à  União  o  imóvel  denominado
Fazenda  Experimental  de  Pitangui,  localizado  nesse  Município,  com  área  de
442,235ha e respectivas benfeitorias. A finalidade dessa transferência é a instalação
de um câmpus avançado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Minas  Gerais  -  Ifet-MG  -,  com  o  objetivo  de  oferecer  educação  profissional  e
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. O § 2º do art. 1º determina, ainda,
que do imóvel deverá ser excluída a área de mineração a ser demarcada no ato de
doação.

Em seu art. 2º, a proposição autoriza, nos termos de regulamento, a transferência
das  atividades  administrativas,  operacionais,  didáticas  e  de  pesquisa  do  Instituto
Técnico de Agropecuária e Cooperativismo de Pitangui - Itac - ao Ifet-MG ou a outro
órgão  ou  entidade  da  administração  pública  federal;  e  a  cessão  de  pessoal,
empregados  dos  quadros  permanentes  da  Epamig,  ao  órgão  ou  entidade  da
administração pública federal que assumir as atividades do Itac, mediante convênio e
ato administrativo na forma regulamentar.

O art. 3º estabelece que o imóvel doado 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; e o art. 4º fixa igual prazo para o registro do
bem pela União, findo o qual a autorização perderá seu efeito.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu
que a Epamig é uma empresa pública estadual, integrante da administração indireta,
que  tem  como  finalidade  precípua  fomentar  o  desenvolvimento  agropecuário  do
Estado,  responsabilizando-se  por  proporcionar  os  meios  para  o  crescimento  e  a
difusão da capacitação tecnológica desse segmento. Tais funções, típicas de entidade
de direito público, a aproxima das autarquias e justifica a cautela do Poder Executivo
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em  observar  as  regras  exigidas  pela  Lei  nº  8.666,  de  1993,  e  pela  Constituição
Mineira  quanto  à  destinação  dos  bens  inicialmente  afetados  à  referida  atividade
pública de competência estadual.

Atualmente, o imóvel objeto da doação que se pretende fazer à União está sendo
utilizado  pelo  Itac,  instituto  fundado em  1990,  com  capacidade  para  atender  200
alunos internos. Ali são desenvolvidas pesquisas e curso técnico em agropecuária:
mecanização  agrícola,  laticínios,  construções  e  instalações  rurais,  irrigação  e
drenagem,  desenho  e  topografia,  grandes  culturas,  fruticultura,  cafeicultura,
olericultura e silvicultura, além de zootecnia.

O Itac dispõe de infraestrutura de ensino, instalada em uma área de mais de 10 mil
metros  quadrados,  composta  por  um  edifício-sede  e  núcleos  de  atividades
agropecuárias. No edifício-sede estão as salas de aula, os laboratórios de ciências
físicas  e  biológicas  e  de  informática,  a  biblioteca,  o  alojamento,  o  refeitório,  o
auditório, as quadras poliesportivas e outros equipamentos necessários à convivência
estudantil. Os núcleos de práticas agropecuárias estão instalados em uma fazenda
com  atividades  relacionadas  a  bovinocultura,  laticínios,  criação  de  animais  de
pequeno porte, avicultura e apicultura, além de culturas perenes e temporárias e área
de mecanização agrícola, irrigação e drenagem.

Com  a  alienação  proposta  pelo  projeto  de  lei  em  análise  essa  estrutura  será
transferida para o Ifet-MG, instituição de educação superior,  básica e profissional,
pluricurricular  e  multicâmpi,  especializada  em  diferentes  modalidades  de  ensino
profissional e tecnológico, com base na conjugação desses conhecimentos com as
práticas pedagógicas.

O  objetivo  dessa  alteração  é  aprimorar  a  oferta  de  educação  profissional  e
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, propiciando à juventude mineira a
ampliação da oferta educacional com a instalação de um câmpus avançado do Ifet,
com  maiores  investimentos  e  elevação  das  condições  sociais,  econômicas  e
financeiras da região.

Com  relação  ao  aprimoramento  da  proposição  em  análise,  cabe  observar  a
necessidade do memorial descritivo do perímetro da área a ser repassada à União,
uma vez que a parte destinada à mineração deverá ser excluída. Como não nos foi
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enviado tal documento, caberá à próxima comissão a inclusão da descrição da parte
a ser desmembrada para a efetivação da alienação proposta.

Vale ressaltar que, como o imóvel pertence ao patrimônio da Epamig, é a esta que
deve ser dada a autorização para sua alienação, e não ao Poder Executivo, como
consta no art. 1º do projeto. Para corrigir esse equívoco, apresentamos a Emenda nº
1, redigida ao final deste parecer.

Por fim, visando à efetivação da transferência proposta sem transtornos para os
empregados  dos  quadros  permanentes  da  Epamig,  que  construíram  sua  vida
profissional,  familiar  e  social  no  Município  de  Pitangui,  acrescentamos,  com  a
Emenda nº 2, o § 3º ao art. 2º da proposição, garantindo a esses servidores o direito
de optar por continuar a exercer suas funções, até a aposentadoria, no Município de
Pitangui.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.936/2014 com

as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig -

autorizada a doar à União o imóvel com área de 442,235ha (quatrocentos e quarenta
e  dois  vírgula  duzentos  e  trinta  e  cinco  hectares),  situado  no  local  denominado
Fazenda Experimental de Pitangui, no Município de Pitangui, e registrado sob o nº
4.012, a fls. 314 do Livro 2-l, no Cartório de Ofício de Registro de Imóvel da Comarca
de Pitangui.”.

EMENDA Nº 2
Acrescente-se ao art. 2º o seguinte § 3º:
“Art. 2º - (...)
§ 3º - Ao empregado cedido nos termos do § 1º deste artigo, será dada a opção de

continuar a exercer as suas funções, até a aposentadoria, no Município de Pitangui.”.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2014.
Inácio  Franco,  presidente  e  relator  -  Lafayette  de  Andrada  -  Wander  Borges  -

Leonardo Moreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Vanderlei Miranda.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.982/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do governador do Estado, “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”.

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, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise pretende 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.
Esse inciso 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.

A proposição pretende desvincular a obrigatoriedade de aplicação dos recursos da
referida compensação financeira no fundo. A Cfem 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. Foram previstas, originariamente, três fontes de recursos para
o Fundo de Equalização: a Cfem, operações de crédito interno e externo e dotações
consignadas no orçamento fiscal.

De acordo com a mensagem do governador que encaminha a proposta, a alteração
tem por finalidade "aprimorar e simplificar a gestão do fundo".

Sob o ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo da análise desta comissão,
o projeto de lei em tela não cria despesas ao erário. Ressalte-se que a desvinculação
da arrecadação possibilita o remanejamento dos recursos orçamentários, permitindo
que a gestão pública faça a alocação dos recursos de acordo com as demandas
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sociais,  que não são estáticas. Desse modo,  torna-se possível  o atendimento das
necessidades sociais com mais prontidão e dinamismo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.982/2014.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2014.
Romel  Anízio,  presidente  -  Duarte  Bechir,  relator  -  João Vítor  Xavier  -  Ulysses

Gomes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.187/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 653/2014, o governador do Estado encaminhou a
esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa a autorizar o Poder Executivo a doar
ao Município de Piranga o imóvel que especifica.

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

Agora vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a
sua possível repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o
art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Piranga imóvel com área de 13.700m², situado na localidade de Pompeia, nesse
município, registrado sob o nº 8.359, a fls. 56 do Livro 3-N, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Piranga.

O mencionado bem passou a incorporar o patrimônio do Estado em 1950, por força
de doação de particulares,  sem nenhuma condição.  No local,  funcionou a  Escola
Estadual Benvindo Miranda, e, atualmente, o prédio encontra-se em ruínas.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, a proposição estabelece,
no parágrafo único de seu art.  1º,  que o bem será destinado à construção de um
posto médico; no art. 2º, que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido
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dada essa destinação; no art. 3º, que a autorização legislativa se tornará sem efeito
se, findo o prazo estabelecido no art. 2º, o donatário não houver procedido ao registro
do imóvel; e, no art. 4º, que o município donatário deverá encaminhar à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel
conforme estabelecido nessa autorização.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem
público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,
dos estados,  dos municípios e do Distrito  Federal.  No § 2º de seu art.  105, essa
norma estabelece que a movimentação de valores pertencentes a ativo permanente
do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim  sendo,  a  proposição  atende  aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a
transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não
tem repercussão na lei orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.187/2014, no 1º

turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2014.
Romel  Anízio,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  João  Vítor  Xavier  -

Ulysses Gomes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.200/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado Ulysses Gomes,  o projeto  de  lei  em epígrafe pretende
incluir os imóveis que menciona no anexo da Lei nº 21.100, de 30 de dezembro de
2013, que autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica e dá outras
providências.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  9/5/2014,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado analisar a proposição quanto aos seus aspectos de
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juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,
combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Na reunião de 20/5/2014, esta relatoria 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  inclusão
pretendida.

Vencido o prazo previsto no citado artigo 301 do Regimento Interno sem que a
resposta tenha sido recebida, passamos à análise da matéria.

Fundamentação
A Lei  nº  21.100,  de  2013,  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  aos  respectivos

ocupantes,  detentores  da  posse  precária,  os  imóveis  que  integram  os  ativos
patrimoniais  de  propriedade  do  Estado  advindos  da  extinta  Caixa  Econômica  do
Estado de Minas Gerais - MinasCaixa -, relacionados em seu anexo. Trata-se de 592
lotes,  situados  nos  Municípios  de  Coronel  Fabriciano,  Timóteo,  Minas  Novas,
Almenara,  Caratinga,  Rio  Piracicaba,  Mesquita,  Virginópolis  e  São  Domingos  do
Prata.  A  norma  estabelece,  ainda,  as  situações  a  que  o  ocupante  deverá  se
enquadrar para ter direito ao imóvel e os procedimentos a serem observados para a
transferência de domínio.

O Projeto de Lei nº 5.200/2014 pretende incluir no anexo da Lei nº 21.100, de 2013,
cinco lotes situados no Município de Itajubá.

Em sua justificação, o autor da matéria esclarece que a Lei nº 21.100, de 2013, foi
recomendada por comissão especial, criada por esta Casa em 2010, para estudar a
regularização patrimonial dos imóveis da extinta MinasCaixa constantes no Anexo I
da Lei nº 13.439, de 1999.

Entretanto, cinco imóveis do Município de Itajubá, relacionados no Anexo I da Lei nº
13.439,  de  1999,  não foram incluídos no anexo da Lei  nº  21.100,  de 2013,  e as
famílias que os ocupam, embora se enquadrem nos critérios previstos nesta última
norma, continuam ameaçadas de perder sua moradia.

Com a edição da Lei nº 21.100, de 2013, esta Casa apoiou as transferências de
domínio propostas como medida pontual destinada a resolver um problema social
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concreto  de  regularização  fundiária,  inserta  na  política  pública  habitacional
implementada pelo Estado.

Resta  observar  que,  aos  técnicos  do  Estado,  cabe  a  verificação  da  correta
adequação desses novos casos às exigências previstas na referida lei, antes de se
efetivarem as doações propostas.

Por tais razões, não encontramos óbice à tramitação da proposição em análise.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
do Projeto de Lei nº 5.200/2014 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.206/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da
Mensagem nº  656/2014,  o  projeto  de  lei  em  análise  “dispõe sobre  o  Prêmio  por
Produtividade  em  Metrologia  Legal  e  Qualidade  Industrial  de  Produtos,  sobre  a
Gratificação pelo Desenvolvimento de Atividade de Fiscalização, cria a carreira de
Médico  Universitário  no  âmbito  da  Universidade Estadual  de  Montes  Claros  e  dá
outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  15/5/2014,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do
Regimento Interno, analisar a proposição quanto aos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise “dispõe sobre o Prêmio por Produtividade em Metrologia

Legal e Qualidade Industrial de Produtos, sobre a Gratificação pelo Desenvolvimento
de Atividade de Fiscalização, cria  a carreira de Médico Universitário no âmbito da
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Universidade Estadual de Montes Claros e dá outras providências”.
A proposição promove a reformulação do Prêmio por Produtividade em Metrologia

Legal e Qualidade Industrial de Produtos - PPMQ -, alterando a sua periodicidade, os
critérios para cálculo e pagamento e vinculando o valor máximo a ser concedido ao
servidor à última remuneração percebida no período de referência.

Além disso, o projeto institui a Gratificação pelo Desenvolvimento de Atividade de
Fiscalização  -  GDAF,  devida  aos  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo  das
carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
do  Poder  Executivo,  designados  para  o  exercício  de  atividade  de  fiscalização
ambiental.

A proposta ainda altera a regulamentação do Adicional de Local de Trabalho para
as carreiras que especifica, reclassificando as unidades prisionais e socioeducativas,
alterando o percentual de percepção do adicional,  de acordo com a capacidade e
peculiaridades dessas unidades.

O projeto altera a redação do § 2º do art. 19-B da Lei nº 19.837, de 2 de dezembro
de 2011, para suprimir a referência à data de 31 de dezembro de 2015 como data
limite  para  a  incidência do  acréscimo de 2,5% sobre  o valor  da remuneração do
servidor que estiver posicionado no grau “p” de qualquer dos níveis da carreira do
Grupo de Atividades de Educação Básica. Dessa forma, a incidência do percentual no
grau citado ocorrerá sempre que cumpridos os requisitos para a progressão.

A proposição  ainda  visa  compatibilizar  a  escolaridade  do  nível  III  da  tabela  de
estrutura da carreira de Gestor de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água
e de Esgotamento Sanitário com a previsão contida na tabela de vencimento básico
da respectiva carreira. O projeto também promove a retificação do § 5º do art. 47 da
Lei nº 20.748, de 25 de junho de 2013, referente aos critérios para pagamento da
Gratificação  de  Incentivo  à  Produtividade  dos  Profissionais  de  Engenharia  e
Arquitetura  -  Gippea  -,  substituindo  a  referência  a  cargos  comissionados  de
recrutamento amplo por apenas comissionados.

Outra medida constante no projeto é a criação da carreira de Médico Universitário
no  âmbito  da  Unimontes.  Em decorrência  da  referida  criação,  são transformados
cargos da Carreira de Analista Universitário da Saúde, ocupados por servidores em
exercício da função de médico, em cargos de Médico Universitário. São fixados os
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requisitos para ingresso, promoção e carga horária.  Aos servidores que passaram
para a inatividade e aos pensionistas que fizerem jus à paridade no cargo de Analista
Universitário  de  Saúde  na  função  de  médico,  é  garantido  o  posicionamento  na
Carreira de Médico Universitário, na forma que especifica. Além disso, a proposição
institui  a Gratificação de Produtividade Médica - GPM -, devida aos ocupantes da
carreira  de  Médico  Universitário  pelo  serviço  adicional  de  assistência  médica,
procedimentos  extras,  clínicos  e  não  clínicos  executados  além  da  produtividade
mínima  e  fora  da  jornada  básica,  atribuída  mensalmente  ao  servidor  em  efetivo
exercício no Hospital Universitário Clemente de Faria.

A proposta cria cargos de provimento efetivo das seguintes carreiras, com lotação
na  Fundação  Hemominas:  Assistente  Técnico  de  Hematologia  e  Hemoterapia,  de
Analista  de  Hematologia  e  Hemoterapia  e  de  Médico  da  Área  de Hematologia  e
Hemoterapia.

O  projeto  de  lei  ainda  possibilita  a  ampliação  definitiva  da  carga  horária  do
Professor de Arte e Restauro, desde que cumpra a jornada correspondente por um
período mínimo de dez anos, condicionada à contribuição previdenciária prevista no
art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

O projeto também promove mudança na carreira de Agente Governamental. No que
diz respeito à docência de ensino religioso, são alterados os requisitos para o seu
exercício.

Conforme  justifica  o  governador  do  Estado,  na  exposição  de  motivos  que
acompanha  a  mensagem,  “a  reformulação  do  Prêmio  por  Produtividade  visa
incentivar  a  permanência  dos  servidores  em  atividade  no  Instituto  de  Pesos  e
Medidas e valorizar o trabalho desses servidores”. No que tange à GDAF, ressalta
que  “as  atividades  de  fiscalização  apresentam  características  que  justificam  a
diferenciação  remuneratória  pela  criação  da  GDAF  como  dificuldades  de
hospedagem e alimentação, deslocamentos pelas rodovias de Minas Gerais, entre
outros problemas específicos relacionados com a fiscalização no Estado”. Quanto ao
Adicional  de  Local  de  Trabalho,  enfatiza  que  a  sua  regulamentação  “atenderá  à
necessidade  de  existência  de  normas  mais  claras  para  evitar  irregularidades  no
pagamento e demandas judiciais”.

Afirma ainda o governador do Estado que,  “em estudo realizado pela SEPLAG,
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algumas constatações evidenciaram a necessidade da criação da carreira de Médico
Universitário e da GPM devida a estes servidores. A referida gratificação melhorará a
gestão das horas trabalhadas e permitirá maior controle de produtividade. Além disso,
os salários dos servidores efetivos são pouco atrativos para médicos. Há também
gastos elevados com cooperativa, em face da ausência do quantitativo adequado de
médicos efetivos para prestar serviços no Hospital Universitário”.

De  acordo  com  a  mensagem,  a  criação  de  cargos  em  carreiras  da  Fundação
Hemominas  visa  à  adequação  de  seus  quadros  de  pessoal  às  necessidades
institucionais.

Por fim, afirma que a alteração na estrutura da carreira de Agente Governamental
foi  fruto “de negociações sindicais  visando à  isonomia  com a  estrutura de  outras
carreiras de nível intermediário do Poder Executivo”.

No que toca aos aspectos jurídicos da proposição em análise, temos a destacar que
se trata de matéria afeta à organização administrativa do Poder Executivo (art. 66,
inciso III, alínea “f”, da Constituição do Estado). O projeto observa, dessa forma, a
norma insculpida na alínea “b” do inciso III do art. 66 da Constituição Estadual, que
inclui entre as matérias de iniciativa privativa do governador do Estado a criação e
fixação de remuneração de cargo da administração pública.

Com  a  finalidade  de  adequar  a  proposição  às  normas  constitucionais  e  legais
vigentes,  bem  como  à  técnica  legislativa,  apresentamos,  ao  final  do  parecer,  o
Substitutivo n° 1.

Cumpre  observar,  no  que  se  refere  ao  PPMQ,  que,  por  meio  do  substitutivo,
sugerimos  a  alteração do  caput do art.  4º  do  projeto  e  a  inclusão de  dispositivo
explicitando  que  o  prêmio  apenas  abrange  as  parcelas  mensais  que  integram  a
remuneração do servidor de forma permanente.

No tocante à GDAF, é proposta a modificação da redação do § 4º do art. 8º do
projeto com o intuito de esclarecer que o servidor ocupante de cargo de provimento
efetivo,  em  exercício  de  cargo  de  provimento  em  comissão,  que  fizer  a  opção
remuneratória prevista no inciso II do art. 27 da Lei Delegada nº 174, de 2007, poderá
receber  cumulativamente  a  GDAF.  Tais  alterações  são  fruto  de  esclarecimentos
obtidos junto ao corpo técnico do Poder Executivo.
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Quanto  ao  Adicional  de  Local  de  Trabalho,  foi  acolhida  sugestão  de  redação
proposta pela Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds. A modificação pretende
deixar claro que, em regra, o adicional é devido aos servidores que estiverem em
efetivo exercício em unidade prisional ou socioeducativa, expondo-se a situações de
desgaste psíquico ou de risco de agressão física. No âmbito da Seds, o adicional é
devido apenas para  as  carreiras  que especifica.  O adicional  não será devido:  ao
servidor pertencente às carreiras de Agente de Segurança Penitenciário e Agente de
Segurança  Socioeducativo;  ao  servidor  que  receba  outro  adicional  de  mesma
natureza ou que tenha como pressuposto para sua concessão as condições de local
de trabalho; e ao contratado por tempo determinado com base na Lei nº 18.185, de 4
de  junho de 2009,  em exercício  de  funções  correlatas  aos  cargos  de  Agente  de
Segurança Penitenciário e Agente de Segurança Socioeducativo. Em razão dessas
alterações, propomos a revogação do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 11.717, de
27 de dezembro de 1994.

Cumpre  ainda  ressaltar  que  deve  ser  garantida  ao  servidor  que,  na  data  de
publicação da lei, perceber o Adicional de Local de Trabalho com base no art. 1º da
Lei  nº  11.717,  de  1994,  a  não  redução  do  valor  do  adicional,  tendo  em  vista  a
irredutibilidade de vencimentos assegurada no inciso XV do art. 37 da Constituição da
República, razão pela qual sugerimos a inclusão de dispositivo com tal garantia.

Quanto à transformação de cargos públicos prevista no art. 19 do projeto, esta tem
sido  um  instrumento  frequentemente  utilizado  em  face  da  necessidade  de
reorganização  da  administração  pública.  Todavia,  é  preciso  ressaltar  que  há
controvérsias jurídicas sobre a matéria. Dessa forma, a sua utilização deve observar
determinados  requisitos  essenciais  para  a  sua  validade  jurídica  para  que  a
transformação de cargos não constitua burla à exigência de prévia aprovação em
concurso público para investidura em cargo público, constante no inciso II do art. 37
da Constituição Federal. Em diversos julgados, o Supremo Tribunal Federal - STF -
tem se manifestado sobre a necessidade de que os cargos transformados tenham
semelhança de atribuições e de nível de complexidade, bem como o mesmo nível de
escolaridade exigido para as carreiras.

Para  ilustrar  a  questão,  cabe  citar,  como  exemplo,  a  Ação  Direta  de
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Inconstitucionalidade  -  ADI  -  nº  1591,  julgada  em  19  de  agosto  de  1998,  pelo
Supremo Tribunal Federal - STF -, que trata da unificação das carreiras de Auditor de
Finanças Públicas e de Fiscal  de  Tributos  Estaduais  em nova carreira de  Agente
Fiscal do Tesouro. O STF decidiu pela constitucionalidade da lei que transformou as
carreiras, em face da afinidade de atribuições das categorias em questão. No mesmo
sentido foi a ADI nº 2.713-1, julgada em 18/12/2002.

Registre-se que, na transformação de cargos prevista no projeto, há a observância
dos  mencionados  requisitos,  haja  vista  que  as  atribuições  do  cargo  de  Analista
Universitário da Saúde, previstas no Anexo II do Decreto nº 44.539, de 5 de junho de
2007, em especial aquelas descritas nos itens 8 e 9, são semelhantes às atribuições
do novo cargo. Além disso, conforme informações prestadas pelo Poder Executivo, os
servidores  ocupantes  dos  cargos  transformados  prestaram  concurso  público  com
exigência de formação em medicina.

Em  decorrência  da  transformação,  ocorrerá  a  extinção  dos  cargos  de  Analista
Universitário da Saúde no exercício da função de médico. Dessa forma, identificamos
a necessidade de revogação do § 1º do art. 9º da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de
2005, que dispõe sobre o ingresso na referida carreira.

Ademais, detectamos uma incongruência em relação à data de transformação dos
cargos e a data de posicionamento dos servidores cujos cargos foram transformados.
Isso  porque  a  transformação  se  dará  na  data  de  publicação  da  lei,  enquanto  o
posicionamento só ocorrerá em 1º de janeiro de 2015, conforme o § 1º do art. 22.
Para evitar  problemas de ordem administrativa e  financeira  na  implementação da
medida, entendemos ser necessária fixar a mesma data de vigência para ambos.

Ainda  no  tocante  à  carreira  de  Médico  Universitário,  sugerimos,  por  meio  do
substitutivo, a inclusão de dispositivo prevendo o conceito de Residência Médica I e
II,  mencionadas  nos  Anexos  II  e  III  do  projeto.  Acolhemos  também  sugestão  da
Unimontes  para  acrescentar  na  descrição  das  atribuições  do  cargo  de  Médico
Universitário as atividades de preceptoria.

Em razão da criação de novos cargos de Assistente Técnico de Hematologia  e
Hemoterapia, de Analista de Hematologia e Hemoterapia e de Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia e da necessidade de atualização da legislação, o art. 26
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do projeto promove a correção e o ajuste necessário em relação ao quantitativo dos
cargos a que se refere.

Quanto ao art. 29 do projeto, promovemos alteração no caput do art. 5º da Lei nº
15.434, de 5 de janeiro de 2005, uma vez que existem professores sem licenciatura
plena que exercem a docência do ensino religioso no âmbito da Secretaria de Estado
de Educação. De acordo com a modificação, os requisitos previstos no aludido art. 5º
serão exigidos apenas para o ingresso e não para o exercício da docência.

Vale ainda registrar  que, em face de as medidas contidas no projeto de lei  em
análise implicarem aumento da despesa pública, os requisitos impostos pelos arts. 16
a 19 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal, devem ser observados.

O art. 16 desta lei determina que a criação de ação governamental que acarrete
aumento da despesa será acompanhada das seguintes informações: estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subsequentes e declaração do ordenador da despesa de que tal aumento está em
sintonia  com  a  Lei  Orçamentária  Anual,  o  Plano  Plurianual  e  a  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias. O  caput do art. 17, por sua vez, considera despesa obrigatória de
caráter  continuado “a despesa corrente  derivada de lei,  medida  provisória ou ato
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por
um período superior a dois exercícios”.

Nesse aspecto, registre-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
Seplag  -  enviou  a  esta Casa o  Ofício  nº  280/14,  no  qual  informa que o  impacto
financeiro  decorrente  da  aprovação  do  projeto  “tem  adequação  orçamentária  e
financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Informa ainda, que o aumento de despesas a
ser gerado pelo projeto não afetará as metas de resultados fiscais.

Ressalte-se, por derradeiro, que o impacto financeiro será analisado pela Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária no momento oportuno.

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
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 5.206/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  o  Prêmio  por  Produtividade  em  Metrologia  Legal  e  Qualidade
Industrial de Produtos, institui a Gratificação pelo Desenvolvimento de Atividade de
Fiscalização,  cria  a  carreira  de  Médico  Universitário  no  âmbito  da  Universidade
Estadual de Montes Claros e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Prêmio por Produtividade em Metrologia Legal e Qualidade Industrial de

Produtos - PPMQ -, criado pelo art. 5º da Lei nº 16.697, de 17 de janeiro de 2007,
passa a reger-se por esta lei.

Art. 2º - O PPMQ será atribuído aos servidores ocupantes de cargo de provimento
efetivo ou de cargo de provimento em comissão das administrações públicas direta,
autárquica  e fundacional  do  Poder  Executivo,  em efetivo  exercício  no  Instituto  de
Metrologia  e  Qualidade  do Estado de Minas  Gerais  -  Ipem-MG -,  observados  os
critérios e requisitos estabelecidos nesta lei e em seu regulamento.

Art. 3º - O pagamento do PPMQ é condicionado ao cumprimento de, no mínimo,
80% (oitenta por cento) do Plano de Trabalho pactuado com o Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro.

Parágrafo único - O PPMQ será pago aos servidores que tenham alcançado pelo
menos  70%  (setenta  por  cento)  do  valor  máximo  da  avaliação  periódica  de
desempenho, nos termos da legislação vigente, e estiverem em efetivo exercício no
Ipem-MG durante o período de referência considerado para apuração do prêmio.

Art.  4º  -  O  PPMQ  será  pago  uma vez  por  trimestre,  e  o  valor  máximo  a  ser
concedido a cada servidor corresponderá à última remuneração percebida durante o
período de referência.

§ 1º - O valor do PPMQ a ser pago ao servidor, observado o valor máximo a que se
refere o caput, será calculado com base:

I - no resultado obtido pelo servidor na última avaliação periódica de desempenho;
II - nos dias efetivamente trabalhados no período de referência.
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§ 2º - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se:
I  -  remuneração  as  parcelas  mensais  percebidas  pelo  servidor  de  forma

permanente;
II - período de referência o trimestre imediatamente anterior à apuração do valor do

PPMQ;
III - avaliação periódica de desempenho a Avaliação de Desempenho Individual -

ADI -, a Avaliação Especial de Desempenho - AED - ou a Avaliação de Desempenho
de Gestor Público - ADGP -, conforme o instrumento aplicável ao servidor;

IV  -  dias  efetivamente  trabalhados  os  dias  de  efetivo  exercício  no  Ipem-MG,
deduzidos do período de referência os dias de afastamento, licença, paralisação ou
qualquer interrupção do exercício das atribuições do cargo ou da função, nos termos
de regulamento.

Art. 5º - O PPMQ será pago exclusivamente com recursos oriundos do convênio de
delegação  celebrado  entre  o  Ipem-MG  e  o  Inmetro,  por  meio  de  transferências
federais previstas no referido convênio ou em instrumento congênere.

§ 1º - O PPMQ não será devido nas hipóteses de indisponibilidade dos recursos ou
de extinção do convênio de delegação a que se refere o caput.

§ 2º - Na hipótese de insuficiência de recursos para o pagamento da totalidade do
PPMQ, será realizado o pagamento proporcional relativo ao montante disponível para
tal finalidade.

Art.  6º  -  O  pagamento  do  PPMQ  não  impede  a  percepção  do  prêmio  de
produtividade de que trata a Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.

Art.  7º  -  O  PPMQ  não  se  incorpora  à  remuneração  nem  aos  proventos  de
aposentadoria  ou  à  pensão  do  servidor  e  não  constituirá  base  de  cálculo  para
contribuição  previdenciária,  nem  para  qualquer  benefício  ou  vantagem,  salvo  a
decorrente de adicional por tempo de serviço adquirido até a data da promulgação da
Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de junho de 1998, de gratificação
natalina e de adicional de férias.

Art.  8º  -  Fica  instituída  a  Gratificação  pelo  Desenvolvimento  de  Atividade  de
Fiscalização - GDAF -, devida, nas condições estabelecidas neste artigo e na forma
como dispuser o regulamento,  aos ocupantes de cargo de provimento efetivo das
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carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
do  Poder  Executivo,  a que se refere a Lei  nº  15.461,  de 13 de janeiro de 2005,
designados para o exercício de atividades de fiscalização ambiental.

§  1º  -  A GDAF será  graduada em dois  níveis,  conforme os valores,  critérios  e
quantitativos especificados a seguir:

I  -  GDAF-I,  com  valor  de  R$700,00  (setecentos  reais),  atribuída  a  no  máximo
trezentos e vinte e cinco servidores das carreiras de que trata o  caput designados
para  o  exercício  de  atividades  de  fiscalização  ambiental  no  âmbito  do  Sistema
Estadual de Meio Ambiente - Sisema;

II - GDAF-II, com valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), atribuída a no máximo
setenta  e  cinco servidores  das carreiras  de que trata  o  caput  designados para o
exercício  da  função  de  coordenação  de  Núcleo  de  Fiscalização  Ambiental  ou  de
Núcleo de Regularização.

§ 2º - A concessão da GDAF é condicionada ao cumprimento de plano de trabalho a
ser estabelecido, nos termos de regulamento, para os servidores designados para o
exercício de atividades de fiscalização ambiental.

§ 3º - A GDAF será concedida por ato do titular da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e terá  sua  identificação  e  codificação
fixadas em decreto.

§ 4º - Não fará jus à GDAF o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo em
exercício  de  cargo  de  provimento  em  comissão  que  fizer  a  opção  remuneratória
prevista no inciso I do art. 27 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007.

§  5º  -  A  GDAF  não  se  incorpora  à  remuneração  nem  aos  proventos  de
aposentadoria  ou  à  pensão  do  servidor  e  não  constituirá  base  de  cálculo  para
contribuição  previdenciária,  nem  para  qualquer  benefício  ou  vantagem,  salvo  a
decorrente de adicional por tempo de serviço adquirido até a data da promulgação da
Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de junho de 1998, de gratificação
natalina e de adicional de férias.

Art. 9º - Os arts. 1º e 6º da Lei nº 11.717, de 27 de dezembro de 1994, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica instituído o Adicional de Local de Trabalho para o servidor em efetivo
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exercício  em  estabelecimento  prisional  ou  unidade  socioeducativa  expondo-se  a
situações de desgaste psíquico ou de risco de agressão física.

§ 1º - No âmbito da Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds -, o Adicional de
Local  de  Trabalho  é  devido  somente  aos  servidores  das  carreiras  de  Auxiliar
Executivo  de  Defesa  Social,  Assistente  Executivo  de  Defesa  Social,  Analista
Executivo de Defesa Social e Médico da Área de Defesa Social, a que se refere a Lei
nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, desde que atendam ao disposto no caput.

§  2º  -  No  caso  dos  servidores  em  exercício  em  estabelecimento  prisional,  o
Adicional  de  Local  de  Trabalho  será  calculado  de  acordo  com  a  capacidade  da
unidade, da seguinte forma:

I - 95% (noventa e cinco por cento) do vencimento básico, para os servidores em
exercício  nas  unidades  prisionais  com  capacidade  igual  ou  superior  a  oitocentos
presos;

II - 75% (setenta e cinco por cento) do vencimento básico, para os servidores em
exercício  nas  unidades  prisionais  com  capacidade  de  duzentos  a  setecentos  e
noventa e nove presos;

III  -  60%  (sessenta  por  cento)  do  vencimento  básico,  para  os  servidores  em
exercício nas unidades prisionais com capacidade de até cento e noventa e nove
presos.

§ 3º - No caso dos servidores em exercício em unidade socioeducativa, o Adicional
de Local de Trabalho será calculado da seguinte forma:

I - 75% (setenta e cinco por cento) do vencimento básico, para os servidores em
exercício no Centro de Internação Provisória Dom Bosco;

II  -  60%  (sessenta  por  cento)  do  vencimento  básico,  para  os  servidores  em
exercício nas demais unidades socioeducativas.

(...)
Art. 6º - O Adicional de Local de Trabalho não é devido:
I - ao servidor pertencente às carreiras de Agente de Segurança Penitenciário e de

Agente de Segurança Socioeducativo;
II - ao servidor que receba outro adicional de mesma natureza ou que tenha como

pressuposto para a sua concessão as condições do local de trabalho;
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III - ao contratado por tempo determinado com base na Lei nº 18.185, de 4 de junho
de 2009, para exercício de funções correlatas aos cargos de Agente de Segurança
Penitenciário e de Agente de Segurança Socioeducativo.”.

Art. 10 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, perceber o Adicional de
Local de Trabalho com base no art. 1º da Lei nº 11.717, de 1994, fica garantida a não
redução  do  valor  do  adicional,  tendo  em  vista  a  irredutibilidade  de  vencimentos
assegurada no inciso XV do art. 37 da Constituição da República.

Art. 11 - O § 2º do art. 19-B da Lei nº 19.837, de 2 de dezembro de 2011, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19-B - (...)
§ 2º - O servidor que estiver posicionado no grau “P” de qualquer dos níveis das

carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e implementar os requisitos
para a progressão terá um acréscimo de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o
valor  da  remuneração,  a  ser  adicionado  a  sua  vantagem  pessoal  nominalmente
identificada.”.

Art. 12 - A tabela da estrutura da carreira de Gestor de Regulação de Serviços de
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, constante no item III.2 do Anexo
III da Lei nº 20.822, de 30 de julho de 2013, passa a vigorar na forma do Anexo I
desta lei.

Art. 13 - O § 5º do art. 47 da Lei nº 20.748, de 25 de junho de 2013, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 47 - (...)
§ 5º - O requisito previsto no inciso III do § 4º não se aplica ao ocupante de cargo

de provimento em comissão que estiver exercendo funções de assessoramento ou
coordenação nas áreas de Engenharia ou Arquitetura.”.

Art. 14 - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, o
seguinte inciso VII:

“Art.1º - (...)
VII - Médico Universitário.”.
Art.  15 -  Fica acrescentado ao inciso II  do art.  4º da Lei  nº 15.463, de 2005, a

seguinte alínea “h”:
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“Art. 4º - (...)
II - na Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -, cargos das carreiras

de:
(...)
h) Médico Universitário.”.
Art. 16 - O inciso V do caput do art. 9º da Lei nº 15.463, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando acrescentado ao caput do artigo o inciso VI a seguir:
“Art. 9º - (...)
V -  vinte e quatro horas para os servidores ocupantes de cargo da carreira de

Analista Universitário da Saúde em exercício da função de enfermeiro e trinta horas
para os servidores ocupantes de cargo da carreira de Analista Universitário da Saúde
em exercício das demais funções;

VI -  doze ou vinte e quatro horas,  a serem exercidas em regime normal  ou de
plantão,  para  os  servidores  ocupantes  de  cargos  da  carreira  de  Médico
Universitário.”.

Art. 17 - O caput, o inciso II e os §§ 1º e 2º do art. 12 da Lei nº 15.463, de 2005,
passam a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo o inciso III
e os §§ 3º e 4º a seguir:

“Art. 12 - O ingresso em cargo das carreiras de Professor de Educação Superior,
Analista Universitário de Saúde, no exercício da função de enfermeiro, e de Médico
Universitário ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e dependerá da comprovação
de habilitação mínima:

(...)
II - para a carreira de Analista Universitário da Saúde, em exercício da função de

Enfermeiro:
a) graduação em Enfermagem, para ingresso no nível I;
b)  graduação  em  Enfermagem acumulada  com pós-graduação  lato  sensu,  para

ingresso no nível IV;
c) graduação em Enfermagem acumulada com pós-graduação  stricto sensu, para

ingresso no nível V;
III - para a carreira de Médico Universitário:
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a) graduação em Medicina, para ingresso no nível I;
b)  graduação  em  Medicina  acumulada  com  residência  médica  ou  com  pós-

graduação lato sensu reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina - CFM -, para
ingresso no nível III;

c)  graduação em Medicina acumulada com pós-graduação  stricto sensu  ou com
Residência Médica II, para ingresso no nível VI.

§ 1º  -  Para  fins  de ingresso e promoção na carreira de Médico  Universitário,  a
residência médica e os títulos de especialidade médica reconhecidos por convênio
entre o Conselho Federal de Medicina - CFM -, a Associação Médica Brasileira - AMB
- e a Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM - equivalem à pós-graduação
lato sensu.

§ 2º  -  Para fins de ingresso no nível  IV da carreira de Analista Universitário  da
Saúde,  na  função  de  Enfermeiro,  residência  em  enfermagem  equivale  a  pós-
graduação lato sensu.

§ 3º - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
I  -  Residência  Médica  I  o  programa  de  residência  médica  com  acesso  direto,

conforme classificação estabelecida pela CNRM, observada a equivalência prevista
no § 1º deste artigo;

II  -  Residência  Médica  II  o  programa  de  residência  médica  com  pré-requisito,
conforme classificação estabelecida pela CNRM.

§ 4º - Para fins de ingresso no nível VI da carreira de que trata o inciso I do caput
deste  artigo,  o  certificado  de  aprovação  no  exame  venia  legendi,  emitido  por
instituição  competente,  equivale  ao  título  de  doutor,  desde  que  aprovado  pelo
Conselho Universitário.”.

Art. 18 - O § 3° do art. 21 da Lei nº 15.463, de 2005, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Ar. 21 - (…)
§ 3° -  Para fins de promoção na carreira de Analista Universitário  da Saúde no

exercício  da  função de enfermeiro,  a  residência em enfermagem equivale  a  pós-
graduação lato sensu”.

Art. 19 - A carga horária do cargo de Analista Universitário da Saúde, constante no
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item I.2.1 do Anexo I da Lei n° 15.463, de 2005, passa a ter  a seguinte redação:
“Carga  horária  de  trabalho:  24  horas  semanais  para  o  exercício  da  função  de
enfermeiro e 30 horas semanais para o exercício das demais funções”.

Art. 20 - Fica acrescentado ao item I.2 do Anexo I da Lei nº 15.463, de 2005, o item
I.2.3, contendo a tabela de estrutura da carreira de Médico Universitário, na forma do
Anexo II desta lei.

Art. 21 - Fica acrescentado ao item II.2 do Anexo II da Lei nº 15.463, de 2005, o
item II.2.3, na forma do Anexo III desta lei.

Art. 22 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 15.785, de 27 de outubro de 2005,
o  item  I.6,  contendo  as  tabelas  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Médico
Universitário, na forma do Anexo IV desta lei.

Art.  23 - Ficam transformados, a partir  de 1° de janeiro de 2015, trinta e quatro
cargos da carreira de Analista Universitário da Saúde, a que se refere o inciso V do
art. 1° da Lei nº 15.463, de 2005, lotados na Universidade Estadual de Montes Claros
- Unimontes -, ocupados por servidores no exercício da função de médico, em trinta e
quatro cargos da carreira de Médico Universitário, a que se refere o inciso VII do art.
1° da Lei nº 15.463, de 2005, acrescentado por esta lei.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no caput, o quantitativo de cargos da
carreira de Analista Universitário da Saúde, constante no item I.2.1 do Anexo I da Lei
nº 15.463, de 2005, passa a ser de: “169”.

Art. 24 - Ficam criados cento e sessenta e sete cargos de provimento efetivo da
carreira de Médico Universitário.

Art.  25  -  Os  servidores  que  passaram  para  a  inatividade  no  cargo de  Analista
Universitário de Saúde, na função de médico, e que fizerem jus à paridade, serão
posicionados, na carreira de Médico Universitário, mantidas as referências de nível,
grau e carga horária utilizadas para pagamento dos proventos.

Parágrafo único -  Aplica-se o disposto no  caput  para fins  de cálculo da pensão
relativa aos servidores que fizerem jus à paridade e que tenham ocupado o cargo de
Analista Universitário de Saúde e desempenhado a função de médico.

Art. 26 - O servidor que teve seu cargo transformado nos termos do art. 23 e o
servidor inativo a que se refere o art. 25 serão posicionados, por meio de resolução
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conjunta  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -  e  da
Unimontes, na estrutura da carreira de Médico Universitário, constante no item I.2.3
do Anexo I da Lei nº 15.463, de 2005, acrescentado por esta lei.

§ 1º - O posicionamento de que trata o caput terá vigência a partir de 1º de janeiro
de 2015 e dar-se-á no mesmo nível e no mesmo grau em que o servidor estiver
posicionado na carreira de Analista Universitário  de Saúde na data de publicação
desta  lei,  observada  a  escolaridade  exigida  para  o  nível  da  carreira  de  Médico
Universitário.

§ 2º - Na hipótese de não possuir a escolaridade exigida para o seu posicionamento
nos termos do § 1º, o servidor será posicionado no maior nível correspondente a sua
escolaridade, no grau cujo vencimento corresponda ao seu vencimento básico ou no
grau imediatamente superior.

§  3º  -  Caso  o  vencimento  básico  percebido  pelo  servidor  seja  superior  ao
vencimento  básico  do  último  grau  do  nível  em  que  for  posicionado,  o  servidor
perceberá a diferença a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita
exclusivamente  à  atualização  decorrente  da  revisão  geral  da  remuneração  dos
servidores estaduais.

Art.  27  -  Os  valores  das  parcelas  mensais  remanescentes  dos  contratos
temporários de prestação de serviço de médico celebrados com a Unimontes, nos
termos da Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, terão como referência, a partir de 1º
de janeiro de 2015, a remuneração do cargo de Médico Universitário correspondente
à carga horária prevista no contrato e à escolaridade exigida.

Art. 28 - Fica instituída a Gratificação de Produtividade Médica - GPM -, devida aos
ocupantes de cargos da carreira de Médico Universitário, a que se refere o inciso VII
do art. 1° da Lei nº 15.463, de 2005, acrescentado por esta lei, em efetivo exercício
no  Hospital  Universitário  Clemente  de  Faria,  que  prestarem  serviço  adicional  de
assistência médica.

§ 1º - Para fins de percepção da gratificação de que trata este artigo, consideram-se
serviço  adicional  de  assistência  médica  os  procedimentos  extras,  clínicos  e  não
clínicos, executados além da produtividade mínima e fora da jornada básica, na forma
de regulamento.
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§  2º  -  A Gratificação  de  Produtividade  Médica  será  atribuída  mensalmente  ao
servidor de que trata o  caput, ainda que esteja ocupando cargo em comissão ou
função gratificada.

§ 3º - O pagamento da gratificação de que trata este artigo está condicionada à
apuração  mensal  da  realização  de  serviço  adicional  de  assistência  médica  pelo
servidor no Hospital Universitário Clemente de Faria.

§ 4º - A GPM será calculada com base nos valores de referência constantes na
Tabela Unificada de Procedimentos do Sistema Único de Saúde - SUS -, na forma de
regulamento.

§ 5º - O montante de recursos destinados mensalmente ao pagamento da GPM, no
âmbito  da  Unimontes,  será  equivalente  a  dezoito  mil,  trezentas  e  trinta  e  três
consultas  especializadas,  conforme  valor  definido  na  Tabela  Unificada  de
Procedimentos do SUS.

§ 6º - A GPM não se incorpora à remuneração nem aos proventos de aposentadoria
ou  à  pensão  do  servidor  e  não  constituirá  base  de  cálculo  para  contribuição
previdenciária,  nem  para  qualquer  benefício  ou  vantagem,  salvo  a  decorrente  de
adicional por tempo de serviço adquirido até a data da promulgação da Emenda à
Constituição da República nº 19, de 4 de junho de 1998, de gratificação natalina e de
adicional de férias.

Art.  29 -  Ficam criados trezentos e vinte e um cargos de provimento efetivo da
carreira de Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, cento e sessenta e
nove  cargos  de  provimento  efetivo  da  carreira  de  Analista  de  Hematologia  e
Hemoterapia e trinta e oito cargos de provimento efetivo da carreira de Médico da
Área de Hematologia e Hemoterapia, de que trata a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de
2005,  com lotação na Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas
Gerais - Hemominas.

§ 1º - Em virtude da criação de cargos prevista no caput, o quantitativo de cargos
das carreiras a seguir, constante no item I.3 do Anexo I da Lei nº 15.462, de 13 de
janeiro de 2005, passa a ser:

I - carreira de Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, constante no item
I.3.2: “953”;
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II  -  carreira de Analista de Hematologia e Hemoterapia,  constante no item I.3.3:
“429”;

III - carreira de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, constante no item
I.3.4: “200”.

§ 2º - A codificação e a identificação dos cargos criados no caput deste artigo serão
definidas em decreto.

Art. 30 - A média da carga horária exercida pelo Professor de Arte e Restauro por
mais de dez anos a título de extensão de jornada, nos termos do § 2º do art. 8º-C da
Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, será integrada à sua carga horária, desde
que tenha havido a contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de
25 de março de 2002, observado o disposto no regulamento.

Art. 31 - A estrutura da carreira de Agente Governamental, constante no item I.2.1
do Anexo I da Lei nº 15.470, de 13 de janeiro de 2005, passa a vigorar na forma do
Anexo V desta lei.

Art. 32 - O  caput  e o § 2º do art. 5º da Lei nº 15.434, de 5 de janeiro de 2005,
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  5º  -  O  ingresso para  o  exercício  da  docência  do ensino  religioso  na  rede
pública  estadual  de  ensino  fica  reservado  a  profissional  que  atenda  a  um  dos
seguintes requisitos:

I - conclusão de curso superior de licenciatura plena em ensino religioso, ciências
da religião ou educação religiosa;

II  -  conclusão  de  curso  superior  de  licenciatura  plena  reconhecido  pelo  órgão
competente,  em  qualquer  área  do  conhecimento,  cuja  matriz  curricular  inclua
conteúdo relativo a ciências da religião, metodologia e filosofia do ensino religioso ou
educação religiosa, com carga horária mínima de quinhentas horas;

III  -  conclusão  de  curso  superior  de  licenciatura  plena,  em  qualquer  área  do
conhecimento, acrescido de curso de pós-graduação lato sensu em ensino religioso
ou ciências da religião com carga horária mínima de trezentas e sessenta horas e
oferecido por instituição de ensino superior devidamente credenciada, nos termos da
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

IV  -  conclusão  de  curso  superior  de  licenciatura  plena,  em  qualquer  área  do
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conhecimento,  acrescido  de  curso  de  pós-graduação  stricto  sensu,  em  nível  de
mestrado ou doutorado, em ensino religioso ou ciências da religião, reconhecido e
recomendado pela Capes;

V  -  conclusão  de  curso  superior  de  licenciatura  plena,  em  qualquer  área  do
conhecimento, acrescido de curso de metodologia e filosofia do ensino religioso, até a
data de publicação da Lei nº 15.434, de 5 de janeiro de 2005, oferecido por entidade
ou instituição de ensino  credenciada e reconhecida  pela Secretaria  de  Estado de
Educação.

(…)
§ 2º - O profissional que satisfizer requisito definido em qualquer dos incisos do

caput' deste artigo poderá se inscrever em concurso público para docência de ensino
religioso na rede pública estadual de ensino.”.

Art. 33 - Ficam revogados:
I - o parágrafo único do art. 3° e os arts. 7º, 8º, 10 e 12 da Lei nº 11.717, de 1994;
II - o § 1° do art. 9° da Lei nº 15.463, de 2005;
III - a Lei nº 16.697, de 2007.
Art. 34 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto

nos arts. 23, 25, 26 e 27, que entram em vigor em 1º de janeiro de 2015.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Dalmo

Ribeiro Silva.
ANEXO I

(a que se refere o art. 12 da Lei nº , de de de 2014)
“ANEXO III

(a que se refere o art. 15 da Lei nº 20.822, de 30 de julho de 2013)
CARREIRAS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

ARSAE-MG
(…)
III.2  -  Gestor  de  Regulação  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de

Esgotamento Sanitário
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Carga horária de trabalho: 40 horas semanais
* - A Carreira de Gestor de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e de

Esgotamento Sanitário, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no Diário do
Legislativo, de 29.5.2014.

ANEXO II
(a que se refere o art. 20 da Lei nº , de de de 2014)

“ANEXO I
(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 27, 29, 31, 32, 35 e 39 da Lei nº

15.463, de 13 de janeiro de 2005)
ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO

SUPERIOR
(…)
I. 2 - Unimontes
(…)
I.2.3 - Médico Universitário
Carga horária de trabalho: 12 ou 24 horas semanais
* - A Estrutura da Carreira de Médico Universitário, carga horária 12 ou 24 horas

semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 29.5.2014.
ANEXO III

(a que se refere o art. 21 da Lei nº , de de de 2014)
“ANEXO II

(a que se refere o art. 4°da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005)
Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de Educação

Superior
(...)
II.2 - Unimontes
(...)
II.2.3 - Médico Universitário: participação em todos os atos pertinentes ao exercício

da medicina, mediante o emprego de métodos aceitos e reconhecidos cientificamente
e o desempenho de tarefas que exijam a aplicação de conhecimentos especializados
de  medicina,  bem  como  acompanhamento  de  acadêmicos  de  graduação  e  pós-
graduação no âmbito do Hospital Universitário Clemente de Faria, da Unimontes”.
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ANEXO IV
(a que se refere o art. 22 da Lei nº , de de de 2014)

“ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.785, de 27 de outubro de 2005)

I.6 - Tabelas de vencimento básico da carreira de Médico Universitário
I.6.1 - Carga horária: 12 horas
*  -  A Tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Médico  Universitário,  carga

horária 12 horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 29.5.2014.
I.6.2 - Carga horária: 24 horas
*  -  A Tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Médico  Universitário,  carga

horária 24 horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 29.5.2014.
ANEXO V

(a que se refere o art. 31 da Lei nº , de de de 2014)
“ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º e os arts. 26 a 29, 36, 38 e 40 da Lei nº
15.470, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria,
Auditoria e Político-Institucionais

(…)
I.2  -  Seplag,  Segov,  CGE,  AGE,  ERMG-BR,  ERMG-RJ,  Gabinete  Militar  do

Governador e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:
I.2.1 - Carreira de Agente Governamental
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
* - A Estrutura da Carreira de Agente Governamental, carga horária 30 ou 40 horas

semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 29.5.2014.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.213/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar a
Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a doar ao Estado o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a
possível repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.
102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo precípuo do projeto, nos termos do art. 1º, é autorizar a Ruralminas a

doar  ao  Estado  imóvel  com  área  de  6.550m²,  situado  no  Município  de  Jaíba,
registrado sob o nº 1, a fls. 1-7 do Livro 8, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Manga.

Cabe esclarecer que a proposição foi instruída com cópia da Ata da 1ª Reunião do
Conselho  Curador  da  Ruralminas,  realizada  em  26/3/2014,  em  que  consta  a
aprovação  unânime  da  alienação  de  6.550m².  No  entanto,  a  Comissão  de
Constituição e Justiça, ao examinar a documentação do imóvel, inferiu que a área a
ser  efetivamente  doada  é  de  6.534m²,  a  ser  desmembrada  do  imóvel  com
9.291.000m², registrado sob o nº 1, a fls.  1 do Livro 8,  no cartório de registro de
imóveis da mesma comarca.

A fim de sanar esse equívoco e aprimorar o texto da proposição de acordo com a
técnica legislativa, a referida comissão apresentou o Substitutivo nº 1. De acordo com
essa peça, a área a ser doada está descrita em anexo ao texto legal, que servirá de
elemento para que o cartório possa criar uma matrícula do imóvel a ser criado.

O  art.  18  da  Constituição  Mineira  exige,  para  a  alienação  de  bens  públicos,
avaliação prévia,  autorização legislativa e  licitação,  excepcionada esta  quando se
tratar de doação e permuta, na forma da lei. O § 5º desse dispositivo estende essas
imposições às autarquias e fundações públicas.

Há que observar que o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas
para  licitações  e  contratos  da  administração  pública  e  dá  outras  providências,
subordina a alienação de bens públicos ao interesse público devidamente justificado.

Com o propósito de proteger esse preceito, tanto o projeto quanto o seu substitutivo
estabelecem que o imóvel  a ser doado será destinado à construção do fórum da
Comarca de Jaíba e reverterá ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco
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anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem
público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,
dos estados,  dos municípios e do Distrito  Federal.  No § 2º de seu art.  105, essa
norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Dessa  forma,  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 aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.213/2014, no

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

Sala das Comissões, 28 de maio de 2014.
Romel Anízio, presidente - Ulysses Gomes, relator - João Vítor Xavier - Lafayette de

Andrada.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 27/5/2014, a seguinte comunicação:
Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. José Lucas

Ferraz, ocorrido em 26/5/2014, nesta capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 28/5/2014
Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:
Ivair  Nogueira  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Almir  Paraca  -  André  Quintão  -  Arlen

Santiago - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir
- Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - João Leite - João
Vítor  Xavier  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado -  Luiz  Henrique -  Marques Abreu -
Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

Falta de Quórum
O presidente (deputado João Leite) - Às 14h11min, a lista de comparecimento não

registra a existência de número regimental. A presidência deixa de abrir a reunião, por
falta  de  quórum,  e  convoca  as  deputadas  e  os  deputados  para  as  especiais  de
amanhã, dia 29, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a
ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/5/2014

Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os
deputados Elismar Prado e Duilio de Castro (substituindo o deputado Tiago Ulisses,
por indicação da liderança 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 Duilio de Castro, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta, a discutir e votar proposições da comissão e a
debater a criação de museu de artes plásticas e visuais destinado a abrigar a coleção
de quadros do Estado, criar novas coleções e realizar cursos, oficinas e palestras.
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 4.568/2013 na forma do Substitutivo nº 2, apresentado em Plenário,  e pela
rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado pela comissão (relator: deputado Elismar
Prado). Retira-se do recinto o deputado Duilio de Castro. A presidência interrompe os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Márcia Renó Macedo e Ana Maria
Azeredo  Furquim  Werneck,  respectivamente,  superintendente  de  Museus  e  Artes
Visuais e diretora de Desenvolvimento de Linguagens Museológicas da Secretaria de
Cultura,  representando  a  titular  dessa  pasta;  Yara  Tupynambá,  artista  plástica  e
professora  da  Escola  de  Arte  Maison,  e  Maria  de  Oliveira  Nazareth,  diretora  do
Núcleo  de Experimentação da Escola Guignard;  e os Srs. Glauco Moraes,  artista
plástico e proprietário da Escola de Arte Maison; Miguel Gontijo, Eymard Brandão e
Júlio  Hübner,  artistas  plásticos;  Paulo  Roberto  Frade  Laender,  diretor  da  Paulo
Laender Produções Ltda., e Jorge de Oliveira Santos, diretor-presidente do Sindicato
dos Artistas Plásticos Profissionais do Estado 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  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, 22 de maio de 2014.
Elismar Prado, presidente - Liza Prado.
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/5/2014
Às 15h37min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados  Duilio  de  Castro  e  Lafayette  de  Andrada,  membros  da  supracitada
comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Duarte  Bechir.  Havendo  número
regimental, a presidente, deputada Liza Prado, 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 de ofício do Sr. Leandro Guerra, relações institucionais da
TIM, publicado no Diário do Legislativo em 10/5/2014. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado
o parecer  pela aprovação,  no 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  1.680/2011 (relatora:
deputada  Liza  Prado).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 9.955/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja  promovida  a
expansão  turística  da  região  da  Serra  do  Cipó,  realizando  investimentos  na
infraestrutura que possibilitem o atendimento à demanda turística do local;

nº 9.956/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas
taquigráficas da 1ª Reunião Extraordinária desta comissão e de relatório contendo as
demandas  apresentadas  pela  população  durante  essa  reunião,  para  que  sejam
reparados os danos causados pelo fornecimento de um serviço inadequado por parte
da Cemig aos consumidores de Santana do Riacho e da região da Lapinha, conforme
preveem as Leis nºs 8.987, de 1995, e 8.078, de 1990;

nº 9.957/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
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à  Cemig  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  1ª
Reunião  Extraordinária  desta  comissão  e  de  relatório  contendo  as  demandas
apresentadas pela população durante essa reunião, para que sejam solucionados os
problemas de fornecimento inadequado de energia elétrica no Município de Santana
do  Riacho  e  na  região  da  Lapinha;  requer  ainda  seja  encaminhada  cópia  deste
requerimento ao governador do Estado, à Associação Comercial da Serra do Cipó, à
Serra  do  Cipó  Convention  &  Visitors  Bureau,  à  Associação  Comunitária  João
Nogueira Duarte e à Associação Amigos da Lapinha;

nº 9.958/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à  Cemig  pedido  de  providências  para  que  seja  aferida,  de  forma  coletiva,  nos
medidores individuais e coletivos, a voltagem fornecida se de 127 volts ou de 220
volts à população do Município de Santana do Riacho e da região da Lapinha e caso
seja  comprovada  divergência  na  aferição,  que  esse  órgão  promova  os  devidos
descontos na conta cobrada desses consumidores; requer ainda seja encaminhada
cópia  deste  requerimento  ao  governador  do  Estado,  à  Comissão  de  Defesa  do
Consumidor  e  do  Contribuinte  e  ao  Procon  desta  Casa,  ao  Ministério  Público
Estadual,  à  Prefeitura Municipal  de  Santana do Riacho e à Câmara Municipal  de
Santana do Riacho;

nº 9.959/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à Sra. Janaine Keily Brandão Silveira, promotora de justiça das Comarcas de Lagoa
Santa e Jaboticatubas, pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas
da 1ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão para  que seja promovida  ação civil
pública em defesa do direito dos consumidores do Município de Santana do Riacho e
da  região  da  Lapinha,  em  face  dos  graves  problemas  de  relação  de  consumo,
especialmente  no  fornecimento  de  energia  elétrica  por  parte  da  Cemig,  tratados
durante essa reunião;

nº 9.960/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao  Procon  da  Assembleia  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas
taquigráficas da 1ª Reunião Extraordinária desta comissão e de relatório contendo as
demandas  apresentadas  pela  população  durante  essa  reunião,  para  que  sejam
promovidas  ações  administrativas  necessárias  em  prol  dos  consumidores  do
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Município  de  Santana  do  Riacho  e  da  região  da  Lapinha,  em  face  dos  graves
problemas  de  relação  de  consumo,  especialmente  no  fornecimento  de  energia
elétrica  por  parte  da  Cemig,  tratados  durante  essa  reunião;  requer  ainda  seja
encaminhada cópia deste requerimento ao governador do Estado;

nº 9.961/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao  prefeito  municipal  de  Santana  do  Riacho  pedido  de  informações  sobre  os
problemas  de  iluminação  pública  que  ocorrem  na  MG-10,  que  abrange  esse
município.

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

Sala das Comissões, 28 de maio de 2014.
Liza Prado, presidente - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/5/2014
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Arlen Santiago e Doutor Wilson Batista, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Arlen Santiago, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A
seguir, comunica o recebimento de ofícios do Sr. Leopoldo Jorge Alves Neto, chefe da
Assessoria  Parlamentar  do  Ministério  da  da  Saúde,  publicados  no  Diário  do
Legislativo em 17/5/2014.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação do Plenário. É convertido em diligência à Secretaria de Estado de Saúde
o Projeto de Lei nº 4.426/2013 (relator: deputado Doutor Wilson Batista). 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



1528
____________________________________________________________________________

2.753/2011,  que  recebeu  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é
aprovado  o  Requerimento  nº  7.929/2014.  Submetido  a  discussão  e  votação,  é
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.990/2014. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de
proposições da comissão. É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o
requerimento nº 10.004/2014, do deputado Doutor Wilson Batista, em que solicita seja
encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para incluir,
com prioridade, o Município de Muriaé nas visitas das unidades móveis do programa
Ver Minas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2014.
Carlos Pimenta, presidente - Doutor Wilson Batista- Arlen Santiago.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/5/2014
Às 13h58min, comparece na Sala das Comissões o deputado Zé Maia, membro 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. A presidência informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos
do Chefe do Detran-MG sobre o cumprimento da Lei nº 20.805, de 2013, que dispõe
sobre o quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar
exames em candidatos à permissão para dirigir veículo automotor, à renovação da
Carteira Nacional de Habilitação e à troca de categoria e dá outra providências, a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A
seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do
Legislativo em 15/5/2013: ofícios das Sras. Adriene Andrade, presidente do Tribunal
de Contas; e Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick, promotora de justiça; e do Sr.
Carlos  Leonardo  de  Araujo  Delgado,  gerente  de  Tesouraria  do  Departamento  de
Administração do BNDES (3).  A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir as Sras. Ana Cristina Machado Tavares e Tatiane Dias Bacelar,
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diretoras da Associação Psicologia e Medicina do Trânsito; e os Srs. Anderson França
Menezes, chefe da Divisão de Habilitação do Detran-MG; e João Luis Pimentel, da
Câmara Técnica de Medicina do Tráfego do CRM-MG, que são convidados a tomar
assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam  suas  exposições.  Registra-se  a  presença  do  deputado  Leonardo  Moreira
(substituindo o deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BTR).
Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  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. O presidente informa
que  não  há  quorum  regimental  para  apreciação  da  matéria  constante  na  pauta.
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 maio de 2014.
Romel Anízio, presidente - João Vítor Xavier - Ulysses Gomes - Duarte Bechir.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/5/2014
Às  14h15min,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  Ituiutaba  a  deputada  Liza

Prado  e  o  deputado  Elismar  Prado  (substituindo  o  deputado  Almir  Paraca,  por
indicação  da  Liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, a presidente, deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e,
nos termos do art. 120, inciso II, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A presidência  informa que  a
reunião se destina a debater a criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência no
âmbito do Estado e outros temas relativos à garantia dos direitos da pessoa com
deficiência  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidente  acusa  o
recebimento do Projeto de Lei nº 5.168/2014, em turno único, do qual designou como
relator o deputado Gil  Pereira. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
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reunião  para  ouvir  as  Sras.  Sônia  Maria  Clemente  Corrêa  do  Carmo,  secretária
municipal de Desenvolvimento Social de Ituiutaba, representando o Sr.  Luiz Pedro
Correa do Carmo, prefeito municipal; Lázara Maria Alves Moraes de Souza, secretária
mnicipal de Educação, Esporte e Lazer de Ituiutaba; Tânia Maria Martins Carvalho,
diretora  da  Escola  Estadual  de  Educação Especial  Risoleta  Neves,  em  Ituiutaba;
Sandra  Gouveia  Ferreira,  presidente  da  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos
Excepcionais - Apae - Ituiutaba; Soraia Veloso Cintra, coordenadora do Núcleo de
Estudos de Igualdade de Gênero e professora da Faculdade de Ciências Integradas
do Pontal - Ituiutaba; Luciene Aparecida Alves Borba, coordenadora do Modalidade
Educação  Especial  do  Atendimento  Educacional  Especializado  da  Secretaria
Municipal  de Educação,  Esporte e Lazer  -  Ituiutaba;  e os Srs.  Wellington Arantes
Muniz Carvalho,  vereador,  representando o Sr.  Francisco Tomaz de Oliveira Filho,
presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba; Mauro Gouveia Alves, Wanderson José
Rodrigues,  Gemides  Belchior  Júnior,  José  Divino  de  Melo,  Marco  Túlio  Faissol
Tannus,  vereadores  da  Câmara  Municipal  de  Ituiutaba;  e  Julio  Cesar  da  Silva,
vereador da Câmara Municipal de Gurinhatã, que são convidados a tomar assento à
mesa. A presidente, na condição de autora do requerimento que deu origem a esta
reunião, tece as considerações iniciais e, logo após, passa a palavra ao deputado
Elismar  Prado  e  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2014.
Liza Prado, presidente - Almir Paraca - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

23/5/2014
Às 10h15min, comparece na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara,

membro  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Adelmo
Carneiro Leão.  Havendo número regimental,  a  presidente,  deputada Maria  Tereza
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Lara, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a
debater e buscar soluções para os problemas existentes na Casa de Saúde Santa Fé,
no Município de Três Corações, especialmente no que se refere à violação de direitos
humanos. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
Sras. Magda Levantezi,  coordenadora-geral adjunta de Hanseníase e Doenças em
Eliminação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, e Maria
Lúcia Barcelos, diretora do Sind-Saúde; e os Srs. Claudio Cosme Pereira de Souza,
prefeito  municipal de Três Corações; Cosme Ferreira do Nascimento,  vice-prefeito
municipal  de Três Corações;  Maurício Miguel  Gadbem, vereador,  representando a
Sra.  Regina  Célia  Valadão  Moysés,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Três
Corações; Thiago Pereira da Silva Flores, coordenador nacional do Movimento de
Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase - Morhan -, representando o
Sr. Artur  Custódio, coordenador nacional do Morhan; Tiago Sávio Moreira Possas,
assessor do Complexo de Reabilitação e Cuidado ao Idoso da Fhemig; Nilo Moysés
Júnior,  diretor  da  Casa  de  Saúde  Santa  Fé  de Três  Corações;  Ten.Cel.  Leander
Tostes de Castro Souza,  comandante da 16ª Cia. Ind.  de Três Corações;  Antônio
Marces de Souza Helino, representante da comunidade da Casa de Saúde Santa Fé;
Luiz  Antonio  Corrêa,  profissional  de  enfermagem da Fhemig;  Henrique  Timo Luz,
diretor  assistencial  da  Fhemig;  Genilson  Cruz,  assessor  parlamentar,  que  são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência, como autora 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.  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  determina  a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/5/2014
Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,
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André  Quintão,  Dalmo Ribeiro  Silva  e  Duilio  de  Castro,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sebastião  Costa,
declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do
deputado André Quintão, justificando sua ausência na reunião do dia 20/5/2014, em
razão  de  participação  em  palestra,  na  condição  de  presidente  da  Comissão  de
Participação  Popular,  ocorrida  em  São  Lourenço;  comunicado  do  deputado  Luiz
Henrique,  informando  sua  ausência  na  reunião  do  dia  27/5/2014,  em  virtude  de
comparecimento à audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
realizada em Araçuaí; e requerimento da deputada Rosângela Reis, encaminhando
pedido  de  providências  para  incluir  na  pauta  o  Projeto  de  Lei  nº  3.195/2012.  O
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 5.213 e
5.222/2014  (deputado Dalmo Ribeiro  Silva);  5.215,  5.220 e  5.225/2014 (deputado
André  Quintão);  5.214,  5.219 e  5.224/2014  (deputado  Leonídio  Bouças);  5.221 e
5.226/2014  (deputado  Duilio  de  Castro);  e  5.223/2014  (deputado  Luiz  Henrique).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após
discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que
concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos
de Lei nºs 2.995/2012 e 4.972/2014 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado
André Quintão, sendo o segundo em virtude de redistribuição); 4.655/2013 com as
Emendas nºs 1 e 2 e 5.213/2014 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado
Dalmo Ribeiro Silva). Após discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui
pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei
nº 4.963/2014 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva). O Projeto de Lei nº 5.107/2014
é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva,
aprovado pela comissão. São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de
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Planejamento e Gestão os Projetos de Lei nºs 5.196 e 5.205/2014 (relator: deputado
Dalmo  Ribeiro  Silva).  O  Projeto  de  Lei  nº  5.206/2014  é  retirado  da  pauta  por
determinação do presidente da comissão, por não cumprir pressupostos regimentais.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres  que  concluem pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs
4.884 e  5.198/2014 (relator:  deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  sendo o  segundo em
virtude de redistribuição); 5.190 e 5.194/2014 (relator: deputado André Quintão) e nº
5.195 e 5.203/2014 (relator: deputado Duilio de Castro). Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados
requerimentos dos deputados em que solicitam pedido de informações, nos termos
do art. 301, parágrafo único, do Regimento Interno, aos respectivos autores sobre os
Projetos de Lei nºs 5.167, 5.191, 5.193, 5.197 e 5.202/2014 e à Secretaria de Estado
de Educação sobre o Projeto de Lei nº 5.204/2014 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, 28 de maio de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão - Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

28/5/2014
Às 10 horas, comparecem no Núcleo de Ensino e Pesquisa da Casa de Saúde

Santa Izabel os deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, membros da supracitada
comissão. Está presente, também, a deputada Maria Tereza Lara. Havendo número
regimental,  o  presidente,  deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e
dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada,  e  a
subscreve.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  e  buscar
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soluções para os problemas existentes na Casa de Saúde Santa Izabel, no Município
de  Betim,  especialmente  no  que  se  refere  à  violação  de  direitos  humanos.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Magda
Levantezi, coordenadora-geral adjunta de Hanseníase e Doenças em Eliminação da
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério  da Saúde;  Maria do Carmo Lara
Perpétuo,  ex-deputada federal  e relatora do projeto Tião Viana;  Neuza Pereira de
Freitas,  diretora  do  Sind-Saúde;  Mônica  Fernandes  Abreu,  representante  da
Associação  Sindical  dos  Trabalhadores  em  Hospitais  de  Minas  Gerais;  e  os  Srs.
Afonso  Henrique  de  Miranda  Teixeira,  procurador  de  justiça  do  Estado;  Shigeru
Ricardo Sekiya, diretor hospitalar  da Casa de Saúde Santa Izabel;  Henrique Timo
Luz,  diretor  assistencial,  representando  o  Sr.  Antônio  Carlos  de  Barros  Martins,
presidente da Fhemig; Artur Custódio, coordenador do Movimento de Reintegração
das Pessoas Atingidas pela Hanseníase no Rio de Janeiro - Morhan-RJ -;  Getúlio
Ferreira de Morais, secretário-geral do Morhan-MG; e Tiago Sávio Moreira Possas,
assessor  do  Complexo  de Reabilitação e  Cuidado ao Idoso da Fhemig,  que são
convidados a tomar assento à mesa. O presidente, como autor do requerimento que
deu  origem  ao  debate,  tece  suas  considerações  iniciais  e  concede  a  palavra  à
deputada Maria  Tereza  Lara  e  ao  deputado  Rogério  Correia,  também autores  do
requerimento.  Logo após,  passa a palavra  aos convidados,  para  que façam suas
exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das
notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Sebastião Costa.

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

17ª LEGISLATURA, EM 28/5/2014
Às  10h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Fred  Costa

(substituindo  a  deputada  Luzia  Ferreira,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco
Transparência  e  Resultado),  membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
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regimental, o presidente, deputado Fred Costa, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência
informa que a reunião se destina a debater o aumento abusivo e supostamente ilegal
de impostos pela Prefeitura de Belo Horizonte e a deliberar sobre proposições da
comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os
Srs. Teodomiro Diniz Camargos, presidente da Construtora Diniz Camargos. e vice-
presidente  da  Fiemg,  representando  o  Sr.  Olavo  Machado  Júnior,  presidente  da
Fiemg;  Cleider  Gomes  Figueirôa,  vice-presidente  da  Associação  Comercial  e
Empresarial  de  Minas,  representando  o  Sr.  Roberto  Luciano  Fortes  Fagundes,
presidente  da  ACMinas;  Yuso  Sato,  presidente  do  Sindicato  da  Arquitetura  e  da
Engenharia;  Hélio  Magalhães,  vice-presidente  da  Federação  das  Empresas  de
Serviços  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Rodrigo  Antunes  Rosa,  representando  a
Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia;  Júlio  Alberto de Souto Lima,
representando o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Minas Gerais;
Lucas Guerra Martins, representando o Sindicato da Indústria da Construção Civil;
Renato Braga Bicalho, presidente da Comissão de Direito Tributário e Aduaneiro da
OAB/Betim, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, deputado
Fred  Costa,  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, 28 de maio de 2014.
Paulo Lamac, presidente.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 31 DE MAIO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 29/5/2014
Presidência do Deputado Anselmo José Domingos

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:
André Quintão - Anselmo José Domingos - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Celinho

do Sinttrocel - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -
Fred Costa - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite - João Vítor
Xavier - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Rômulo Veneroso -
Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago
Ulisses - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum
O  presidente  (deputado  Anselmo  José  Domingos)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A presidência deixa
de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a
especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

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

DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/5/2014
Às 14h15min, comparecem no Auditório da Associação Brasileira dos Criadores de

Zebu - ABCZ -, em Uberaba, na Praça Vicentino Rodrigues da Cunha, nº 110, Bloco I,
Bairro São Benedito, os deputados Antônio Carlos Arantes e Antonio Lerin, membros
da supracitada comissão. Estão presentes também os deputados Adelmo Carneiro
Leão, Tony Carlos e Zé Maia. Havendo número regimental, o presidente, deputado
Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião e, nos termos do artigo 120, inciso
III, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
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aprovada e solicita aos deputados que a subscrevam. A presidência informa que a
reunião se destina a debater a aplicação das Leis Florestais Nacional (Lei nº 12.651,
de 25/5/2012) e Mineira (Lei nº 20.922, de 16/5/2013) e a segurança no meio rural
durante a 80ª Exposição Internacional de Gado Zebu - Expozebu 2014. A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Paulo Piau Nogueira,
prefeito Municipal de Uberaba; vereador Marcelo Machado Borges - Borjão; Milton
Flávio  Nunes,  diretor  técnico  da  Emater,  representando  o  Sr.  André  Luiz  Coelho
Merlo,  secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento;  Rivaldo
Machado Borges Júnior, vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais,  representando o  Sr.  Roberto  Simões,  presidente  dessa Federação;
Luiz  Claudio  de  Souza  Paranhos  Ferreira,  presidente  da  ABCZ -  Uberaba;  Mário
Campos, presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Minas Gerais;
Marco  Túlio  Machado  Borges  Prata,  secretário  municipal  de  Meio  Ambiente  de
Uberaba;  Romeu  Borges  Araújo  Júnior,  presidente  do  Sindicato  dos  Produtores
Rurais  de  Uberaba;  Sílvio  de  Castro  Cunha  Júnior,  presidente  da  AgroExport  -
Uberaba;  Ângelo  Ramalho,  assessor  do  Departamento  de  Gestão  Estratégica  do
Ministério  do  Meio  Ambiente;  Gustavo  Diniz  Junqueira,  presidente  da  Sociedade
Rural Brasileira; o Cel. PM Laércio dos Reis Gomes, comandante da 5ª Região da
Polícia Militar de Minas Gerais; e o Ten.-Cel. Wladimir Soares Ferreira, comandante
do 4º Batalhão da Polícia Militar de Uberaba. 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, 14 de maio de 2014.
Fabiano Tolentino, presidente.

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
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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 (Requerimento nº 7.625/2014, do deputado Marques
Abreu);

de  congratulações  com  Rafael  Vansolin,  paratleta  mineiro  de  Uberlândia,  pela
conquista da medalha de ouro no Mundial de Halterofilismo, em Dubai (Requerimento
nº 7.626/2014, do deputado Marques Abreu);

de congratulações com a Escola Estadual João Ribeiro de Carvalho, de Conceição
dos Ouros, por seu destaque nas Olimpíadas do Ensino Público (Requerimento nº
7.761/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à equipe de estudantes da Universidade Federal de Itajubá ganhadora
do  3º  lugar  na  Shell  Eco-marathon  Américas  2014,  realizada  nos  EUA,  de  24  a
27/4/2014 (Requerimento nº 7.797/2014, do deputado Ulysses Gomes);

de  congratulações  com o  Sada Cruzeiro  Vôlei  pelo recebimento  do  diploma de
honra  ao  mérito  na  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte  (Requerimento  nº
7.799/2014, da deputada Liza Prado);

de congratulações com a Associação de Bombeiros Voluntários de Minas Gerais
pelo  recebimento  do  diploma  de  honra  ao  mérito  na  Câmara  Municipal  de  Belo
Horizonte (Requerimento nº 7.803/2014, da deputada Liza Prado);

de aplauso aos policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão de um jovem e
de  uma  mulher  que  transportavam  maconha,  em  Juatuba  em  29/4/2014
(Requerimento nº 7.804/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia Regional de
Polícia Civil de Patos de Minas, pela prisão de dois suspeitos que participavam de
quadrilha  de  tráfico  de  drogas  nesse  município,  em  24/4/2014  (Requerimento  nº
7.805/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 18ª Cia. PM IND MAT,
pela  prisão de um suspeito  que transportava 235kg de maconha em Piumhi,  em
30/4/2014 (Requerimento nº 7.806/2014, do deputado Sargento Rodrigues);
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de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  13ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
29/4/2014,  em  Itapecerica,  que  resultou  na  apreensão  de  armas  e  munição
(Requerimento nº 7.807/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão
Rotam da Polícia Militar e na Companhia Independente de Cães da Polícia Militar,
pela atuação na ocorrência, em 29/4/2014, em Belo Horizonte, que resultou na prisão
de três homens e na apreensão de armas, munição, drogas e materiais usados em
rádio pirata (Requerimento nº 7.808/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/4/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  na  prisão  de  duas  pessoas  e  na  apreensão  de  5kg  de  maconha
(Requerimento nº 7.809/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  19ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
25/4/2014, em Igaratinga, que resultou na prisão de dois homens e na recuperação
de uma carga roubada avaliada em aproximadamente R$300.000,00 (Requerimento
nº 7.810/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 25º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação em ocorrência, em 28/4/2014, em Sete Lagoas, na
qual  apreenderam  drogas,  balanças  de  precisão  e  rádios  de  comunicação  e
prenderam três pessoas (Requerimento nº 7.811/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 29/4/2014, em Belo Horizonte, na
qual apreenderam droga e prenderam um homem (Requerimento nº 7.814/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 5/5/2014, em Belo Horizonte, na
qual apreenderam arma, balança de precisão e munições e prenderam duas pessoas
(Requerimento nº 7.819/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão
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de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 4/5/2014, em Teófilo Otôni, na qual
apreenderam  droga  e  prenderam  dois  homens  (Requerimento  nº  7.820/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 4/5/2014, em Contagem, na qual
apreenderam  arma  e  prenderam  um  homem  (Requerimento  nº  7.821/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação em ocorrência,  em 3/5/2014,  em São Gonçalo do
Pará, na qual apreenderam munições, ferramentas usadas para desmanche, peças
automotivas e carros (Requerimento nº 7.822/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  Cia.
Independente de Cães e no Batalhão Rotam da PMMG, pela atuação em ocorrência,
em 3/5/2014, em Belo Horizonte, na qual apreenderam drogas e arma de uso restrito
das Forças Armadas e prenderam duas pessoas (Requerimento nº 7.823/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares  que menciona,  lotados na 19ª  Cia.
Independente da PMMG, pela atuação em ocorrência, em 3/5/2014, em Igaratinga, na
qual prenderam cinco pessoas suspeitas de planejar assaltos e apreenderam arma,
munição  e  instrumentos  utilizados  para  imobilizar  vítimas  (Requerimento  nº
7.824/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3/5/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na prisão de duas pessoas, na apreensão de uma arma e na recuperação de
um veículo roubado (Requerimento nº 7.825/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 7º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 2/5/2014, em Santo Antônio do
Monte, que resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de um menor, uma
arma e drogas (Requerimento nº 7.826/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  8ª
Companhia de Missões Especiais de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
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1º/5/2014,  em Governador Valadares,  que resultou na prisão de um homem e na
apreensão  de um menor  e de  armas  (Requerimento  nº  7.827/2014,  do  deputado
Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  11ª
Companhia de Missões Especiais de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
1º/5/2014,  em  Montes  Claros,  que  resultou  na  apreensão  de  11kg  de  maconha
(Requerimento nº 7.828/2014, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 6ª CIA PM IND MAT,
pela prisão de seis suspeitos e pela apreensão de armas de fogo na zona rural de
Cambuquira,  em  30/4/2014  (Requerimento  nº  7.831/2014,  do  deputado  Sargento
Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 54º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3/5/2014, em Ituiutaba, que resultou
na  prisão  de  dois  homens  e  na  apreensão  de  grande  quantidade  de  drogas
(Requerimento nº 7.901/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão
de Polícia Militar,  pela idealização de uma nova ferramenta para auxiliar a Polícia
Militar,  por  meio  da  confecção  de  mapas  que  mostram  a  exata  localização  das
residências dos autores de delitos na região de Venda Nova, detalhados por natureza
de crimes, para um melhor patrulhamento (Requerimento nº 7.902/2014, do deputado
Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  8ª
Companhia Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 5/5/2014,
em Esmeraldas, que resultou na desativação de um laboratório de refino de cocaína,
na apreensão de armas, drogas e produtos químicos e na prisão de três pessoas
(Requerimento nº 7.903/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  26ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pelos  relevantes  serviços  prestados
(Requerimento nº 7.904/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 54º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3/5/2014, em Ituiutaba, que resultou
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na prisão de dois homens e na apreensão de dois menores, de drogas e de uma
balança de precisão (Requerimento nº 7.905/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  4ª
Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito e no 47º Batalhão de Polícia
Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em  7/5/2014,  em  Carangola,  que resultou  na
prisão  de  quatro  pessoas  e  na  apreensão  de  R$200.000,00  (Requerimento  nº
7.906/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 55º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 6/5/2014, em Pirapora, que resultou
na apreensão de três quilos de “crack” e na prisão de dois homens (Requerimento nº
7.907/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  4ª
Companhia Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 7/5/2014,
em  Frutal,  na  qual  desbarataram  uma  quadrilha  de  assaltantes  de  bancos  e
apreenderam um revólver, drogas, uma balança de precisão, uma alavanca de ferro e
artefato explosivo (Requerimento nº 7.908/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o judoca Luciano Correa pela conquista do Prêmio Bom
Exemplo 2014, na categoria Esporte (Requerimento nº 7.913/2014, do deputado Ivair
Nogueira);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  22ª
Companhia Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 7/5/2014,
em Caratinga, que resultou na prisão de dois homens e na apreensão de 6,65kg de
maconha (Requerimento nº 7.917/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais civis que menciona pela atuação na ocorrência,
em  Belo  Horizonte,  que resultou  na  prisão de cinco pessoas e  na  apreensão de
quatro carros de luxo e 1,5t de maconha (Requerimento nº 7.918/2014, do deputado
Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  19ª
Companhia Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/5/2014,
em Pará de Minas, que resultou na prisão de dois homens e na apreensão de armas
e dinheiro (Requerimento nº 7.919/2014, do deputado Cabo Júlio);
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de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  Centro
Integrado de Comunicações Operacionais da Polícia Militar, pelos relevantes serviços
prestados à sociedade (Requerimento nº 7.920/2014, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 6º Batalhão de Polícia
Militar, pela atuação na ocorrência, em 10/5/2014, em Goiabeiras, que resultou na
prisão em flagrante de dois suspeitos e na apreensão de droga e quantia em dinheiro
(Requerimento nº 7.921/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão
Rotam  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  11/5/2014,  em  Belo
Horizonte, que resultou na prisão de um homem e na apreensão de drogas, balança
de precisão e de uma submetralhadora (Requerimento nº 7.922/2014, do deputado
Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 11/5/2014,  em Contagem,  que
resultou  na  prisão  de  um  homem  e  na  apreensão  de  110kg  de  maconha
(Requerimento nº 7.923/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  4ª
Companhia de Missões Especiais de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
9/5/2014, em Juiz de Fora, na qual prenderam um homem e apreenderam 4kg de
crack (Requerimento nº 7.924/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  8ª
Companhia de Missões Especiais de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
9/5/2014, em Governador Valadares, na qual prenderam uma mulher e apreenderam
droga e outros materiais (Requerimento nº 7.925/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 15º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/5/2014, em Patos de Minas, na
qual prenderam três pessoas e apreenderam grande quantidade de crack, dinheiro e
uma balança de precisão (Requerimento nº 7.926/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/5/2014, em Divinópolis, na qual
prenderam um homem e apreenderam um menor, bem como 800 pedras de  crack,
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R$ 400,00  e  dois  telefones  celulares  (Requerimento  nº  7.927/2014,  do  deputado
Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 130ª Companhia Tático
Móvel/10º Batalhão de Polícia Militar e 11ª CIA IND PM MAT/11ª RPM, pela prisão,
em  8/5/2014,  em  Montes  Claros,  de  sete  envolvidos  no  roubo  ao  Sest/Senat
(Requerimento nº 7.928/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com o Sr.  Guilherme João por  sua atividade exemplar  como
ciclista  em  Belo  Horizonte  (Requerimento  nº  7.955/2014,  da  Comissão  de
Transporte);

de aplauso aos policiais militares e civis que menciona pela prisão de dois suspeitos
de arrombar uma agência do Banco Bradesco em Itaipé, em 8/5/2014 (Requerimento
nº 7.959/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  responsáveis  pela  prisão  de  duas
pessoas portando droga e munição em  Juatuba,  em 13/5/2014 (Requerimento  nº
7.960/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de  congratulações  com  o  Sr.  Wagner  Alexandre  de  Oliveira,  superintendente
regional de Ensino de Itajubá, por seu desempenho no exercício do cargo, e com os
servidores  da  superintendência  (Requerimento  nº  8.027/2014,  da  Comissão  de
Educação);

de congratulações com o Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, ex-governador do
Estado,  pelo  brilhante desempenho à  frente do  governo,  em especial  na área da
educação (Requerimento nº 8.029/2014, da Comissão de Educação).
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